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Consiliul de Stat 
al 

Republicii Socialiste România

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 64 punctul 
1 din Constituție,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

ARTICOL UNIC. — Se convoacă 
Marea Adunare Națională in a zecea

sesiune a celei de-a șasea legisla
turi, in ziua de 28 martie 1973, ora 
10 dimineața.

Președintele
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Comunicat

OBIECTIVELE
ANULUI

1S73 ■

• RITMICITATE
• PRODUCTIVE A TE
• ECONOMII

In ziua de 22 martie 1973 a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, prezi
dată de tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat Decretul privind stabilirea 
normelor unitare de structură pen
tru unitățile economice.

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

LA MINA PETRILA Un proces complex
Contribuție substanțială 

la un bilanț rodnic
Evldențlațl în asigurarea 

noilor capacități

DECRET
privind stabilirea normelor unitare 

de structură pentru unitățile economice 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste

România decretează:
Capitolul I

Dispoziții generale

Printre colectivele de 
Petrila. se numără șl cel 
sector care prin producția realizată in aceas
tă lună a contribuit substanțial ca mina să 
ocupe la decada a 11-a, un lot de frunte 
în ierarhia exploatărilor iruntașe pe ba
zin. Intr-o discuție telefonică purtată cu 
tehnicianul normator de la acest sector, 
Șteian Șardi. am aflat rodnicul bilanț în
registrat la zi de colectivul sectorului ; 
colectivul a îndeplinit planul de extrac
ție in proporție de 107,7 la sută, acumu- 
lînd un plus de peste 900 tone cărbune, 
randamentul realizat pe sector fiind de 
2.980 tone/post.

Dintre formațiile de lucru care și-au a- 
dus o contribuție meritorie la aceste re
zultate, se numără cele conduse de Con
stantin Alcxe. de la abatajul irontal 19 18 
vest (-J- 255 tone). Gheorghe Toma. de la 
abatajul fiontal 17/18 vest (4- 200 
și Eugen Voicu. de la abatajul 
19/20 vest (4- 175 tone).

frunte ale E.M. 
al sectorului IV,

tone) 
frontal

muncă al sectorului 
Petrila se preocupă in

tens de asigurarea liniei de front viitoare. 
Brigăzile care s-au evidențiat In acest sens 
sint cele conduse de ZOLTAN MIKOLA și 
GHEORGHE ZAHARIA, de la fronturile 
cărora s-au excavat mai mult cu 32, res
pectiv, 24 mc decît prevedea preliminarul, 
cifre raportate către sfirșitul decadei a do
ua din luna martie.

Realizări frumoase obține și sectorul XI 
Investiții in cadrul execuției lucrărilor in 
scopul deschiderii unor noi rezerve de 
cărbune, a noi capacități. Fiecare zi Tre
cută pină acum din martie a însemnat cca. 
1 ml in plus de avansare față de volumul 
planificat. S-a făcut simțit aportul consis
tent al brigăzilor conduse de experimen
talii mineri ARPAD RADAR și PETRU 
TĂTAR, cu depășiri la cantitatea de ste
ril excavată de peste 125 mc — ceea ce 
reprezintă o proporție de realizare a nor
mei de 110,3 le sută, respectiv

Colectivul de 
de la E.M. INTEGRAREA

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
CU CERCETAREA

Șl PRODUCȚIA
Prof. dr. ing. ILIE N. CONSTANTINESCU
Prorector al Institutului de mine Petroșani

orașului — o problemâ

buchețel de ghiocei, 
îți trezește un fior

științe sociale

♦

Institutul de mine din Pe
troșani, urmind indicațiile con
ducerii de partid și de stat cu 
privire la legarea învățămin- 
tului de practică, și-a propus 
să realizeze o serie de acțiun. 
privind integrarea activității 
institutului in producție. Prin - 
cipalele coordonate ale pro 
gramului constau în ; corela
rea planului de cercetare al 
Institutului cu cerințele pro
ducției miniere, desfășurarea 
unei activități de microproduc- 
ție cu studenții, realizarea de 
prototipuri de mașini și apa
rate, desfășurarea unor activi
tăți ale catedrelor in unități 
economice, intensificarea legă
turii activității practice a stu
denților cu producția. înca
drarea specialiștilor în produc
ție ca profesori asociați pen
tru predarea cursurilor cu ca
racter tehnologic și îndruma
rea lucrărilor de laborator sau 
de proiectare.

In anii precedent legăturile 
noastre tehnice și științifice 
s-au realizat cu peste 20 de 
întreprinderi și unități de cer
cetare. După Conferința Nați
onală această acțiune de inte
grare a căpătat noi coordona
te, catedrele amplifieîndu-și 
relațiile directe cu diferite u- 
nități industriale și de cerce
tare, s-au angajat în prelua
rea mai multor teme din pla
nul de stat și proqramele pri
oritare. Intre anii 1968 — 1972

Un util schimb de experiența 
pentru îmbunătățirea activității 

cabinetelor de

Reflecții gospodărești 
după echinoxiul 
de primăvară

institutul nostru a realizat 76 
de lucrări științifice pe bază 
de contracte de colaborare 
tehnico-științifică cu întreprin
derile miniere, pentru care 
s-au încasat peste 3,5 milioa
ne lei.
~ Dara fiind experiența dobîn- 
dită de institutul nostru în ac
țiunea de Integrare a învătă- 
mînlului în producție, vom 
prezenta unele realizări de pî- 
nă acum și ipostaze derivate 
din experiența cîștigată. Vom 
enumera mai întîi citeva lu
crări de cercetare reprezenta
tive elaborate pe bază de con
tract și aplicate in ultimii ani, 
lucrări în care au fost antre
nați studenții facultății noas
tre (in special studenții din a- 
nii IV și V), frecvente fiind 
cazurile cînd rezolvările lor 
concrete au adus aprecieri 
pentru aportul lor la rezolva
rea unor problpme din con
tracte : cercetări privind mo
dul de verificare a comportă
rii cablurilor de extracție 
în timpul exploatării ; pla
nificarea optimă a oro- 
ducției la nivelul unei explo
atări miniere mecanizarea tă
ierii și încărcării cărbunelui 
în abataje cu front lung în 
straturile groase de la minele 
Aninoasa. Vulcan, Lupeni ; 
stabilirea metodelor pentru ex
ploatarea pilierilor de cărbu
ne din bazinul Văii Jiului.

Prin elaborarea și aplicarea 
— de către cadrele didactice, 
specialiști din unități și stu- 
denți — a acestor lucrări de 
cercetare aplicată precum și

(Continuare în pag. a 3-a)

ART. 1. — Structura organi
zatorică a centralelor indus
triale și unităților asimilate 
acestora, a întreprinderilor 
subordonate, precum și a uni 
taților componente fără perso 
nalitate juridică ale centrale 
lor — uzine, fabrici, exploa 
țări și altele similare — denu 
mite în cele ce urmează uni 
tăți economice, se stabilește 
în mod unitar, potrivit legii, 
de organele de conducere co
lectivă ale acestora, pe baza 
prezentelor norme

ART. 2. — Se aprobă strut-

turile organizatorice tip pen
tru centralele industriale și 
alte unități similare și pentru 
întreprinderile industriale, 
□revăzute în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din pre 
entul decret.

Pe baza acestor structuri 
’onsillul de Miniștri va pre 

z.enta spre aprobare Consiliu 
lui de Stat structuri tip p< 
ramuri și subramuri econo 
mice, pentru unități asimilate 
centralelor, pentru întreprin
deri și unitățile componente 
ale centralelor, precum și 
pentru alte unități economice

Capitolul II
Norme de structură

ART. 3. — In funcție de 
volumul, complexitatea, im
portanța și specificul activită
ții, structura organizatorică a 
întreprinderii industriale sau 
combinatului cuprinde :

A) Structura de produc
ție și concepție.

a) ateliere de producție, 
montaj; service,. proiectare, 
precu'tn și pentru alte activi
tăți productive :

b) laboratoare de control și 
cercetare ;

c) secții de producție, mon-

pentru întreprinderi
taj, service, precum și pentr 
alte activități productive :

d) uzin?, fabrici, exploatări 
și alte unități similare fără 
personalitate juridică

B) Structura funcțio 
nală.

a) birouri ;
b) servicii.
ART. 4. — Atelierul de pro

ducție, montaj, service și alte 
activități similare cuprinde 
cel puțin 4 formații de lucru, 
conduse de cîte un maistru ; 
mărimea acestor formații de

lucru se stabilește pe bază de 
normative unificate, aprobate 
pe ramuri, subramuri sau ac
tivități, depinzlnd de natura 
și specificul procesului de 
producție, precum și de divi
ziunea muncii corespunzătoa
re acestuia. Maiștrii lucrează 
sub conducerea nemijlocită a 
șefului de atelier. Dacă volu
mul activității necesită un 
număr de muncitori echiva
lent cu patru formații de lu
cru normate, iar specificul 
muncii permite aceasta, ateli
erul se poate constitui cu un 
număr mai mic de maiștri, 
sau fără maiștri, șeful de ate
lier conducînd nemijlocit ac
tivitatea muncitorilor

In cazul unor procese de 
producție de complexitate 
deosebită, formațiile de lucru 
pot fi conduse de subingineri 
sau ingineri.

Activitatea atelierelor se 
desfășoară pe schimburi fie
care atelier avînd număr ■' de 
maiștri corespunzător norma
tivelor și cîte un șef de ateli
er pe schimb.

Atelierul poate funcționa 
itlt în cadrul secțiilor de pro- 
lucție cît și independent

ART. 5. — Atelierul de pro- 
ectare se poate constitui daca 
volumul de munc$ necesit^ 
■'el puțin 25 de persoane ; în 
izurile în care volumul de 
muncă este mai redus se voi 
organiza colective de oroiec 
tare.

(Continuare in pag. o 4-a)

Hotărîrea Consiliului de Miniștri
privind normele 

de ocupare a terenurilor agricole
Consiliul de Miniștri a a- 

probat normele sintetice pri
vind gradul de ocupare a te
renurilor agricole cu obiec
tive de investiții productive 
și neproductive, precum și de 
producție.

In vederea restrîngerii și 
folosirii cît mai eficiente a 
terenurilor în alte scopuri de 
cît producția agricolă, hotă 
rîrea Consiliului de Miniștr 
prevede sarcini, potrivit corn 
petențelor și profilului de ac
tivitate, pentru ministere și 
celelalte organe centrale, con
siliile populare județene, mu
nicipale, orășenești și comu
nale, beneficiarii lucrărilor 
de investiții! organizațiile de 
proiectări, institutele de stu-

dii și 
pentru 
zare. Intre acestea se men 
ționează obligativitatea am 
plasării obiectivelor de inves 
tiții în perimetrul construib 
al orașelor sau în vatra sate 
lor, cu respectarea prevede 
rilor de sistematizare și a al 
tor condiții stabilite de lege 
In cazuri cu totul excepțio 
nale și bine justificate, se 
vor folosi terenuri improprii 
oroducției agricole, iar în 
lipsa acestora — slab fertile 
Se recomandă comasarea ș> 
concentrarea lucrărilor de 
construcții de toate tipurile 
căutarea mijloacelor și me 
todelor de edificare a cons-

cercetări, precum și 
comisiile de sistemati

Irucțjilor pe mai multe ni 
vele, hale monobloc, utiliza
rea mai intensivă a spați
ilor tehnologice și a incinte
lor existente sau propus? în 
viitor, aplicarea tehnicii mo
deme, restrîngerea drumuri
lor, platformelor și a tuturor 
construcțiilor auxiliare, re
ducerea terenurilor ocupate 
de organizarea șantierelor. 
De asemenea, se prevede să 
fie întreprinse măsuri în ve
derea asigurării studiilor și a 
cercetărilor care să conducă 
la conservarea mediului am
biant, vegetal și animal pe 
terenurile folosite la ampla
sarea obiectivelor.

(Agerpres)

Ieri. după-amiază, clubul mi
nier din Vulcan, iar apoi comi
tetul orășenesc de partid au 
găzduit un util schimb de ex
periență pe tema activității 
cabinetelor de partid la care 
au participat secretari ai co- 
nftelelor de partid din marile 
uni’ăți economice responsabili 
din munca de propagandă, ai 
cabinetelor de partid și de -.fi
ințe sociale, ai punctelor de 
informare și documentare din 
c-'drul exploatărilor miniere 
si uzinelor din municipiu. Du
pă vizitarea cabinetului de 
științe sociale de pe lingă co
mitetul orășenesc de partid a- 
roenajat in cadrul clubului mi
nier pârtie ipanții '.-au reîntil- 
nit ia sediul comitetului oră- 
șencs de partid unde gazdele 
au împărtășit din experiența a- 
cumulată pină in prezent, rc- 
ferindu-se totodată la preocu
pările de viitor.

In cadrul discuțiilor au fă
cui recomandări utile celor 
prezenți tovarășii Nicolae An- 
dronache, șeful secției de 
propagandă a comitetului 
județean de partid, Ionel Ca
zan. secretar al comitetului 
municipal de partid, Petru 
Barbu, prim-secretar al co-

mitetuluj orășenesc de 
tid.

Lntilnirea a constituit 
util schimb de opinii pentru 
participanți. pentru îmbună
tățirea activității ce se des
fășoară în cadrul cabinetelor 
de partid, de științe sociale 
și punctelor de informare și 
documentare, pentru orienta
rea acțiunilor întreprinse pe 
linie de propagandă spre o 
eficiență tot mai sporită în 
cunoașterea. însușirea și apli
carea in viață de către co
muniști, de toți oamenii 
muncii a politicii partidului.

Intr-un număr viitor al zia
rului vom reveni asupra pro
blemelor dezbătute în ca
drul schimbului de experien-

Ghiocei și brindușele... și „flori" locale, nedorite I ♦ Ines
teticele lăzi cu nisip + Cine murdărește străzile ? ,.Piramide
enigmatice < Toaleta de primăvară a c— 
acutâ și actuală I

Ghioceii și brlndușele — 
gingașele vestitoare ale pri
măverii — te întîmpină mai 
în toate colțurile străzilor, 
oferite cu tandrețe de floră- 
rese ocazionale. Tineri și 
vîrstnici cumpără cu duio
șie aceste flori care sădesc 
în noi, ca o rază de lumină, 
dorul după cîmpiile înverzi
te. copacii înmuguriți — 
după primăvara atît de dra
gă tuturor și care, totuși, 
cam întîrzie. Dar cu toate 
că zăpada mai acoperă mun
ții și dealurile înconjurâtoa-

re, un 
parcă 
deosebit de așteptare năval
nică a înnoirii naturii...

Parcurile noastre nu au, 
deocamdată, flori naturale. 
Din păcate, ele sînt însă „îm
podobite** cu altfel de 
„flori" : hîrtii diferite,
crengi, frunze uscate, rezi
duuri de tot felul ieșite la 
lumină de sub ..mantia aco
peritoare" a zăpezii. Exem-

Șt. PUIU
(Continuare in pag. a 3-a)

A

In numărul de azi

♦
♦
♦

O problemâ gospodăreas
ca rezolvată la mina Dil- 
i°-
Consultație juridică 
Știinta la zi.
Pe urmele semnalelor cri
tice ale ziarului.

FORMELE DE ORGANIZARE ALE MINERILOR DIN
VALEA JIULUI ÎN PREAJMA CREĂRII
PARTID AL CLASEI MUNCITOARE DIN

Intîmpinind aniversarea a 
80 de ani de la crearea Par
tidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, 
primul partid politic al cla
sei noastre muncitoare, con
siderăm că nu este lipsită 
de interes cunoașterea for
melor și stadiului de orga
nizare ale luptătorilor 
neri din Valea Jiului, 
mari și bogate tradiții . _ _ 
luționare, în preajma creă
rii P.S.D.M.R.

In a doua jumătate 
colului al XlX-lea, începînd 
cu perioada dualismului a- 
ustro-ungar, în condițiile ex
tinderii și amplificării re
lațiilor de producție capita
liste, Transilvaniei i-a reve
nit rolul de furnizoare de 
materii prime pentru regiu
nile industriale din restul 
monarhiei. Astfel. în indus
tria transilvăneană s-au dez
voltat mai mult ramurile în 
care era interesat capitalul 
străin, respectiv industria 
extractivă. In județul Hune
doara, odată cu exploatareti 
sistematică a cărbunelui din 
cunoscuta Vale a Jiului, a 
minereului de fier din Mun
ții Poiana Ruscăi și a auru
lui din adîncurile Zarandu- 
lui, s-a dezvoltat o industrie

puternică ce și-a pus am
prenta, cu timpul, pe întrea
ga viață a regiunii. In bazi
nul carbonifer din Valea 
Jiului, datorită necesității 
continue și mereu sporite de 
cărbune, în urma dezvoltării 
căilor ferate, în perioada a-

2 708 la sfîrștiul secolului 
trecut. Condițiile de muncă 
și de viață ale muncitorimii 
erau foarte grele : minerii 
erau siliți să lucreze cîțc 
16—18 ore pe zi, fără să fie 
apărați de vreo lege, fiind 
lăsați pe deplin la discreția

mi- 
cu 

revo-

a se-

80 de ani de la
crearea P. S. D. M. R

nilor 1880—1900, cantitatea 
de cărbune extrasă a crescut 
de la 365 465 la 5 168 900 
chintale. O creștere bruscă 
s-a produs în producția fie
rului : dacă în 1885, la cele 
trei topitorii de la Hunedoa
ra, se produceau 234 00n 
chintale, în 1891 existau 
șapte topitorii caro dădeau 
1 116 789 chintale de. fier.

Dezvoltarea industriei ca 
pitaliste a atras după sine 
creșterea numerică a prole
tariatului. In Valea Jiului 
numărul muncitorilor
crescut de la 814, în anul 
1880, k 1 400, în 1890, și la

a

exploatării patronale. Pe 
măsura creșterii conștiinței 
de clasă, proletariatul sim
țea tot mai mult nevoia d< 
a se organiza pentru a de
veni capabil să înfrunte 
crunta exploatare capitalistă 
/\șa au luat ființă, între 
1865—1872, asociații munci
torești la Timișoara, Arad. 
Oradea, Reșița, Sibiu etc . 
în cadrul cărora au începui 
să pătrundă și să se răspîn 
dească ideile socialiste.

După 1872, muncitorime/ 
transilvăneană era organi
zată în case muncitorești, u- 
niuni profesionale și asocia-

PRIMULUI
ROMÂNIA
ții culturale cu rolul de 
forma noile cadre în vede
rea preluării luptei politice 
organizate. Aceste organiza
ții aveau un caracter de în
trajutorare reciprocă a mun
citorilor. In ce privește ca
sele muncitorești acestea se 
deosebeau de casele frățești, 
substanțial — pe cînd pri
mele erau organizații de aju
tor reciproc, formate numai 
din muncitori, cele din ur
mă, așa-zisele case frățești 
(bruderlade), existau în cen
tre miniere și se aflau sub 
conducerea patronilor. Pen
tru transformarea caseloi 
frățești în organizații mun
citorești, minerii și ceilalț' 
lucrători din Valea Jiului av 
'esfășurat o puternică miș
care grevistă în anii 1874 
'.875.

După 1872 casele munci 
torești de invaliditate și 
boală iau ființă în rîndul 
muncitorilor tipografi din 
Arad, în Simeria, în anul 
1875 în Valea Jiului, iar la 
1889 la Orăștie. Toate aces-

Nicolae WARDEGGER. 
Arhivele Statului — Deva

(Continuare In pag. a 3-a)
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A

Încă o problemă de ordin gospo

dăresc rezolvată Ța mina Dîlja

îmbunătățirea încălzirii și
alimentării cu apă caldă a

complexului adminsîrativ
Mai ales în perioada ano 

timpului friguros încălzirea 
complexului administrativ al 
minei Dîlja a constituit pină 
de curlnd o problemă. Cind 
baia muncitorilor nu avea ipâ 
caldă suficientă, cind încăp< 
rile complexului administrate 
nu erau încălzite suficient 
Iernile au fost deci așteptate 
în ultimii ani de către color 
tivul do muncă al minei Dil 
ja cu înfrigurare, atit la pr> 
priu cîl și la figurat.

Din studiul lehnico-econo 
mic reactualizat în anul 1969 
se cunoștea faptul că centrala 
termică a minei, dotată cu 
cinci cazane, nu putea acoperi 
necesarul de agent termic 
pentru spatiile de încălzit și 
apa caldă necesară. Astrel, pe 
baza calculelor s-a văzul că 
pentru complexul administrativ 
erau necesare 3 242 000 k.ca- 
orii/oră. iar centrala producea 
numai 1 887 500 k. calorii/oră. 
De fiecare dată cind nu s-a 
putut produce energia termi
că necesară, încăperile com
plexului administrativ au ră
mas insuficient încălzite.

Pe baza indicațiilor dale de

drrilc de temperatură pe tra
seele rețelei termice.

Prin toate aceste măsuri în
doirea complexului admin s- 

iratîv al minei Dîlja și alimcn- 
tarca cu apă caldă a băii mi
nerilor s-au îmbunătății radi
al. La baie s-au adus și cite- 

va raționalizări. In primul 
rind s-a întocmii un program 
nrecis pentru baia personalu
lui. Au fost reparate dușurile, 
robinetele. Lucrarea In ansam
blul ei este de bună calitate. 
La realizarea ei au contribuit 
in mod deosebit lăcătușii con
duși do șeful de echipă lacob 
l-îaizer, loan Binder și Berzan 
Petru Muntean, precum si 
maistrul electromecanic prin- 
ipal Reinhold Knobel și mai

strul mecanic losif Pallfi.
... Puțină gîndire, reactiva

rea unor rezerve interne șt 
încă o problemă de ordin gos
podăresc a fost rezolvată de 
colectivul de muncă al ex
ploatării miniere Dîlja.

Carol LASZLO. 
maistru principal E. M. Dîlja 

corespondent

îngrijirea si întreținerea corectă a mașinii fac parte 
din preocupările permanente a|P conducătorilor auto.

in clișeul nostru ii prezentăm pe comunistul Aurel 
Pop. de la coloana 1 M in timp ce-șl îngrijește autobuzul 
pe care lucrează. Foto : Ion LEONARD

Regimul armelor, munițiilor

comitetul de partid al minei 
a fost întocmit un plan <io 
măsuri pentru executarea lu- 
.rarilor de modificare necej>a- 
re la rețelele și instalațiile 
termice existente, in scopul 
îmbunătățirii încălzirii vestia
relor, a școlii de calificare, a- 
telierului electromecanic, lăm- 
păriei, birourilor administra
tive. Măsurile preconizate au 
prevăzut alimentarea cu ener
gie termică a complexului ad
ministrativ al E. M. Dîlja de 
la incinta căminului muncito
resc unde două cazane au 
sta' ani de zile neutilizale. 
Lucrările prevăzute in planul 
de măsuri, conceput de moca- 
aicul șef al exploatării, ing. 
Fiberiu Bindea, au fost deja 
realizate in întregime. Au fost 
invinse greutățile implicate 
de traversarea Jiului cu con
ducta de legătura intre com
plexul administrativ și cămin, 
conductă cu o lungime de 800 
de metri. De reușita acestor 
lucrări au răspuns mecanicul 
șef al exploatării, ing. Tiberiu 
Bindea, împreună cu ingine
rul Ștefan Szolga, șeful secto
rului electromecanic. Au fost 
unele lucrări, printre care în
locuirea în întregime a 250 
metri liniari conductă și izo
larea termică a altor 400 ml. 
conductă cu . un . diametru de 
iOO mm. care au reclamai prf- 
i epere. eforturi și dăruire. 
Acestei au. țliminat însă pier-

Excursii peste hotare 
organizate prin B.T.T.

Biroul de turism pentru ti
neret de pe lingă Comitetul 
municipal Petroșani al U.T.C. 
acordind drept stimulent tine
rilor cu rezultate deosebite in 
producție, la învățătură cit și 
>n viața de organizație, oferă 
numeroase posibilități pentru 
petrecerea concediului și a 
v ncanțelor in tabere de odih
nă și excursii. în țara și peste 
hotare.

In perioada iunie — noiem
brie a.c. se vor organiza urmă
toarele excursii peste hotare; 
in R. P. Ungaria, (două serii 
50 de locuri) Cehoslovacia 
20 de locuri), U. R. S. S. (20 
locuri). Algeria (un loc), An
glia (un loc). Egipt (un Loc). 
Franța (un Ioc). R. F. G. (un 
loc) și Italia (un loc). Tinerii 
care doresc să participe la a- 
reste excursii se vor adresa 
comitetului municipal U.T.C. 
sau consiliului A. S. care 
vor analiza condițiile de merit 
și de vîrstă (limita de virsră 
este de 30 de ani), și vor solu
ționa cererile.

In numerele viitoare vom 
reveni cu informații privind 
organizarea taberelor și ex
cursiilor în țară.
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in 
lele 
fost 
ta tea

70 de minute înainte de sfîr- 
șitul programului stabilit de 
orar care — bănuiesc — nu 
s-a pus pc ușă din rațiuni 
decorative...

seara uneia din zi- 
acestui martie am 

surprins de amabili- 
-forțatâ" cu care per

sonalul de servire al cofetă
riei ..Nufărul" din Petroșani 
dădea, pur și simplu, afară 
din local numeroșii consu
matori. exact cu o oră și 
zece minute înaintea orei do 
închidere. Motivul pe cît de 
misterios, pe atît de neînte
meiat, era ambalat în cuvin
tele „știm noi de ce“, distri
buite cu multă seninătate și 
dezinvoltură de o tînără 
vînzătoare...

Cu toată rezonanța sibili
nică a acestui argument, 
n-am putut să-mi stăpînesc 
curiozitatea și am cerut lă
muriri în plus. Bunăoară, cu 
riscul de a fi socotit indis
cret. am dorit să știu și eu 
de ce se închide un local cu

In cele din urmă, una din 
fetele în cauză s-a îndurat 
să mă vindece de această 
ignoranță și să-mi spună că 
se închide întrucît persona
lul merge... la bal.

Firește că în fața unei a- 
semenea motivări și Solo
mon ar fi fost redus la tă
cere... Fiecare nerăbdătoare, 
cu mîncărime în călcîie,

Sînt copiii noștri, tovarășă
... Stăteam la rind — nu 

eram prea multi, bărbați, fe
mei, copii mai ales — ia 
raionul de dulciuri al ma
gazinului cu autoservire din 
cartierul 8 Martie, in Pe'.ri- 
la. Așteptam să fim serviți 
și-o priveam pe vinzătoarea 
V. Victoria cum se achită 
de sarcini. Nu servea prea 
încet, dimpotrivă. A „mers1" 
destul de repede. Dar. la un 
moment dai, o fetiță de 3

ani, a cerut, cuminte respec
tuos, o ciocolată. Ne-a cerut 
voie, in prealabil, să mear
gă in fața, spunîndu-ne des
chis că nu poate să stea la 
rind, că e... mică și e gră
bită. Era simpatică și since
ra. Nu ne-a deranjat. Dim-

• potrivă. Am 
bind, să se... descurce.
nu s-a putut. Vînzătoarea V. 
Victoria a repezit-o imediat 
pe micuța cumpărătoare

lăsat-o, zîm- 
Dar

Accesul la școală, pe
Intrarea la Casa de copii cu 

școală generala din Uricani. 
pină în luna octombrie 1972. 
se iăcea peste un pod care 
traversa Jiul.

Acum, accesul la școala 
respectivă se tace de către 
copii și personalul didactic... 
pe sub pod I Stînd de vorbă 
cu directorul școlii, proi. 
Pompiliu Caragea. despre 
situația podului care nu mai 
este, dinsul ne-a relatat ur
mătoarele ; „In luna octom
brie anul trecut, podul vechi 
a fost demontat de către În
treprinderea forestieră pen
tru a se construi altul... mai 
modern. De atunci..."

Intr-adevăr, am văzut
colo două traverse metalice

a-

longitudinale pentru pod și 
cîțiva muncitori făcind săpa
turi. Dar nu asta e esenția
lul.

Problema este că pe acest 
pod făceau zilnic drumul de 
două ori aproximativ 200 de 
copii care frecventează 
cursurile acestei școli și 
și care, din luna octombrie 
și pină în prezent, sint ne- 
voiți să coboare de două ori 
pe zi in albia rîului, făcind 
un iei de echilibristică, să
rind de pe o piatră pe alta 
și fiind lot timpul în pericol 
de a se accidenta.

După cile am văzut lucră
rile la pod mai durează. 
Timpul se va încălzi, iar în 
urma topirii zăpezii, albia

cafeaua 
te frigi 

indig- 
cu prea

pină la

căuta să lămurească clicnții 
de temeinicia neașteptatei 
hotăriri. Musafirii (vorba 
vine, în acea seară nu li s-a 
prea potrivit numele de con
junctură) și-au terminat în 
pripă prăjitura sau 
(să te-neci sau să 
nu alta !...) părăsind 
nați mesele conduși, 
amabilă escortă,
ușă. Unii implorau „Vă rog 
domnișoară. Trebuie să cum
păr neapărat un cadou". Za
darnic însă. Dacă-i bal. bal 
să fie ! O fi în atenția unită
ții să se profileze și pe dans 
în timpul programului ? Păi, 
cei de la conducerea T.A.P.L. 
să le creeze antrenul strict 
necesar. Cu muzică...

Vaieriu BUTULESCU, 
student I.M.P.

vînzătoare
(Du-te la coadă, că nu te 
servesc, sub nici un motiv"). 
...De ce ? Din exces de zel. 
l-am 
rei c 
ne-a cerut voie, 
plac copiii! 
buie să știe 
noștri, toți, 
iubim...

1 atras atenția vînzătoa- 
ră nu-i frumos, că fetița 

Poate nu-i 
Poate. Dar tre- 
că sint copiii 
și trebuie să-i

Ioan CIUR, 
corespondent

sub
crește iar acei co-riuiui va 

pii care se vor încumeta să 
treacă peste 
punte vor ii in pericol chiar 
de înec.

Așa că tovarășii care au 
dat dispoziție să se demon
teze podul, pină la termina
rea noului pod, dați dispozi
ție ca să se improvizeze o 
trecere mai serioasă înspre 
școală. Ca să nu lie nici un 
copil, din cei aproape 200, 
cîți trec pe acolo, expus la 
vreun pericol. Poate că intre 
aceștia se află vreunul și 
de-al dv. Și dacă nu e, ie 
admiteți că e vorba totuși de 
copii, nicidecum de acrobați.

improvizala

I. NOVAC

Știința la zi
Volga va 

fertiliza stepa
Specialiștii din Uniuneo So

vietică lucrează în prezent la 
proiectul noului canal, lung 
de aproape 500 km, care va 
aduce apa stepelor secetoose 
dintre Volga și Ural. Fluviul 
artificial va permite irigarea a 
circa 8 milioone de hectore 
de pămînturi din R.S.F.S.R. și 
Kazahstan, unde se va crea o 
nouă zonă agricolă și de pă
șuni. Resursele de apa ale 
fluviului Volga vor fi comple
tate prin schimbarea cursului 
unor fluvii nordice, iar o par
te a surplusului său va fi di
rijat spre Ural, pentru dezvol
tarea pisciculturii in acest flu
viu.

Venă 
artificială

Chirurgul vest-german G. 
Baumann, de la clinica Univer
sității din Miinchen, o reușit 
să grefeze mai multor ciini

vene artificiale, lungi de 5 cm 
și groase de 10—12 mm, con
fecționate din peritoneul lor. 
Experiența efectuată pe ani
male, încununată de succes, 
lasă să se întrevadă șansa re
alizării de transplantări venoa- 
se, pină astăzi imposibile la 
om.

Carburator 
antipoluant

Societateo „Siemens" (Fran
ța) a pus la punct un carbu
rator de automobil antipolu
ant, capabil să reducă de 16 
ori oxidul de carbon și de 35 
ori oxidul de azot evacuate de 
motor. Noul carburator folo
sește un catalizator, care 
transformă combustibilul lichid 
in gaz înainte de a se face 
admisio, puțind fi alimentat cu 
o benzină ce are un indice 
octanic mai mic și un conținut 
redus de plumb. Gozele de 
combustie sint compuse din 
metan, hidrogen și oxid de car
bon.

și
In conformitate cu Decretul 

367 din 18 octombrie 1971, de
venit Legea nr, 77/71 in sco
pul menținerii ordinii publice, 
al apărării vieții persoanelor, 
a proprietății socialiste și per
sonale, deținerea, porlul șl fo
losirea de arme, muniții și ma
terii explozive, uzul do armă, 
operațiile cu arme, muniții și 
maiorii explozive, precum și 
funcționarea atelierelor do re
parat arme, sint supuse regie* 
montărilor stricte ale legii.

In legătură cu noțiunile fo
losite mai sus se impun unele 
lămuriri. Astfel prin „arme" 
în sensul folosit do lege se 
înțeleg: armele militare, adi
că armele de foc, sau orice 
alt dispozitiv destinat a imo
biliza, ucide, răni sau distru
ge, dacă are caracteristicile li
nei arme militare, armele de 
IIr i armele de vinătoare ; ar
mele ascunse, adică acelea 
caro sînt astfel fabricate incit 
existența lor să nu fie vizibi
lă ori bănuită, armele de pa
noplie și orice altă armă caro 
acționează ca o armă de foc.

Prin „muniții** legea se refe
ră la cartușe și proiectile de 
orice fel, care pot fi întrebuin
țate la armele militare, de fir, 
de vînătoarc, de panoplie sau 
ascunse.

Prin, .materii explozive" se 
înțeleg, în sensul legii, ex
plozivii preparați ca atare, 
toate amestecurile explozive, 
pirotehnice și simple cit și, 
mijloacele de inițiere, cele a- 
uxiliare de aprindere, precum 
și alte substanțe care sint ca
pabile să dea reacții ce dega
jă căldură și gaze la tempera
tură ridicată.

In legătură cu deținerea, 
portul de arme sau muniții 
precum și cu uzul de arma, 
de către persoane fizice altele 
docil militarii, legea prevede 
următoarele :

Orice deținere sau port de 
arme sau muniții se poate fa
ce numai după o prealabilă au
torizare de către organele 
competente. Legea interzice 
deținerea și portul de arme do 
către persoanele care datorită 
antecedentelor lor penale pre
zintă pericol pentru ordinea 
publică sau securitatea statu
lui ori a persoanelor, în cazul 
că ar deține ori purta arme 
sau muniții; de către minori 
și de către bolnavii mintali.

Portul de arme și muniții 
este permis persoanelor fizi
ce în condițiile leqii, pentru 
arme de vînăloare, arme de 
tir, arme militare — pistol și 
arme de panoplie. Sînt nece
sare trei precizări și anume: 
portul armelor militare — pis
tol este permis numai acelor 
persoane care îndeplinesc o

materiilor explozive
lun< țin ce implică exercițiul 
autorității do stat sau o Im
portantă activitate obștească , 
in al doilea rînd portul și de
ținerea armelor de fir este per
misă numai membrilor asocia
țiilor sportive sau cluburilor 
care au secții dc tir și in ca
re aceștia activează, iar în 
al treilea rind portul armelor 
de panoplie este interzis și 
pentru acestea nu pot fi deti-

legii (
— dacă titularul de permis 

s-a îmbolnăvit mintal sau a 
lost condamnat pentru fapte 
ce creează certitudinea că ar 
prezenta pericol public, dară 
după executarea oedepsei ar 
purta armă ;

— cind titularul permisului 
pleacă definitiv din țară ;

— dacă titularul nu se pre
zintă fără motive temeinice 1*

CONSULTAȚIE JURIDICĂ
nule muniții.

Eliberarea autorizației pen
tru deținerea armelor de foc 
arătate, se face de către or
ganele miliției județene din 
raza județului undo domicilia
ză solicitantul, pe baza cererii 
acestuia, cerere ce trebuie so
luționată in termen de 60 de 
zile, iar răspunsul se comunică 
in scris. Contestațiile la solu
ția acestor organe se adresea
ză Inspectoratului general al 
miliției, în termen de 60 de 
•zile de la primirea răspunsu
lui.

Persoana fizică posesoare a 
unui permis de port-armă are 
deptul să poarte numai arma 
menționată în permis, deține
rea sau portul unei alte arme 
fiind considerată ca fiind de
ținută ori purtată fără permis.

Permisele de port-armă tre
buiesc vizate periodic de că
tre organele de miliție. Data 
la care se efectuează aseme
nea vize se stabilește de că
tre aceste organe.

Dreptul de port-armă și în 
consecință retragerea permi
sului sau autorizării, este 
pierdut in următoarele situ
ații :

— cind titularul renunță să 
mai poarte armele înscrise și 
le înstrăinează în condițiile

vizele permisului de port ar
mă ;

— la moartea sau declara 
rea judecătorească a dispari
ției titularului.

In toate cazurile cind se 
pierde dreptul de a deține și 
purta arme și muniții, acestea 
trebuiesc vindute sau donate 
celor ce au acest drept, in 10 zi
le sau in cazul decesului să Fe 
depuse de către urmași la or
ganele de miliție în același 
termen. In cazul că nu not fi 
vindule sau donate în acest 
termen vor fi depuse in con
signație spre vlnzare. Orice 
deținere peste acest termen 
de arme sau muniții se consi
deră ca fiind fără drept 51 
sancționată ca atare.

Portul armelor în public si 
uzarea acestora fac de asemo 
nea obiectul reglementărilor 
legii. Este prevăzut astfel ă 
in localul organizațiilor de stil 
sau obștești pot ourta arme 
și muniții organele de menii 
nerea ordinii publice, persoi 
nele ce execută paza în aces
te localuri și celelalte persoa
ne ce au drept la port-armă 
în măsură în care îndeplinesc 
obligații legale privitoare la 
armele ce le dețin. Portul ar
melor în asemenea localuri de 
către alte categorii de persoa

ne. chiar cu pormi este Inter* 
zis.

La întrunirile publice oot 
purta arme numai organele de 
menținerea ordinii.

In localurile de consum sl 
desfacerea mărfurilor, în s-511 
de așteptare, in mijloace de 
transport în comun, în gări, 
tirguri, piețe și pe străzi titu
larii de permise au obligația 
de o purta armele frînte sau 
introduse în toc, iar cele 
nu pot fi frlnte sau introdu >e 
în toc pol fi purtate numai fă
ră închizător.

Armele de lir nu pot fl fo
losite în oile locuri docil ’n 
poligoanele de tir sau poligoa
nele speciale pentru trageri 
sportive.

Persoanele ce dețin In baza 
legii arme de foc pol face uz 
de ele, pentru lndonllnir<'a 
sarcinilor de serviciu numai 
în anumite situații expres ară
tate de lege. In acest sen*- e- 
gea este deosebit de rlgur 
să și permite uzul de ir nă 
numai în anumite situați' x* 
treme, stabilind obligativitatea 
unor somații și avpr’lzări «r.- 
alabile uzării armelor.

Uzarea armelor este Interzi
să împotriva copiilor, femeilor 
gravide și atunci cind s-ar ori- 
mojdui viata altor persoane, 
ori s-ar viola teritoriul sloiu
lui vecin.

Trebuie reținut rg dețineci 
lără drept a armelor muniții
lor și materialelor explozive 
lără autorizare sau în număr 
mai mare decil acel prevăzut 
in permis se pedepsește DOtri- 
vit legii penale. De asemenea, 
nerespectarea altor dispoziții 
legale în această materie atra
ge după sine sancțiuni contra
venționale, sancțiuni ce se a- 
plică de organeip de miliție.

Horia NELEGA. 
procuror

Răspundem cititorilor
Nicolae Opriș — Petrila.

Potrivit art. 59 din Legea nr. 27/1966 pen
sionarii de invaliditate gradul III primesc 
pe timpul cît sînt angajați pensia in între
gime si salariul, fără însă a putea depăși 
salariul tarifar în vigoare, corespunzător 
funcției avute la data pensionării.

In această situație, dacă la data de 1 no
iembrie 1972, data aplicării Decretului ni. 
315/72 salariul realizat și pensia, cumulate, 
erau mai mici decît salariul tarifar în vi
goare pentru funcția avută la data pensio
nării. beneflciați dc majorarea pensiei fără 
a putea însă depăși (salariul plus pensia) 
salariul tarifar. Dacă la aceeași dată sala
riul realizat și pensia integrală erau egale 
cu salariul tarifar în vigoare nu veți bene
ficia de majorare.

Gavril Popescu — Petroșani.
Fiind transferat conform art. II Jit. ..a" 

din legea nr. 1/1970 — în interesul servi
lului — vă sînt aplicabile dispozițiile art. 

16 din Codul Muncii, care prevăd că un sa
lariat poate fi transferat in interesul servi 
riuiui. cu sau fără schimbarea felului man 
cil sau a salarizării numai cu conslmță 
mîntul lui.

In cazul în care v-ați exprimat consim- 
tămintul la efectuarea transferării cu 
schimbarea felului muncii și a salarizării, 
unitatea unde ați fost transferat nu are 
obligația să vă asigure funcția și salariza
rea avuta anterior, la unitatea de unde 
ați plecat.

Noi date despre 
planeta roșie
Analizind datele transmise 

de aparatura de la bordul 
sondei ,,Mars-3'‘ - care au în
registrat la o adincime de 50 
cm in stratul planetei Marte 
temperaturi de minus 40 gra
de C, la latitudini nordice joa
se, și de minus 70 grade C, la 
latitudinea sudică de 60 grade 
— oamenii de știință sovietici 
au ajuns la concluzia că tem
peratura stratului solului mar
țian, de pină la o jumătate de 
metru adincime, este constan
tă, ea fiind invariabilă in 
cursul zilei și că, prin urmare, 
rocile planetei ou o slabă con- 
ductibilitate termică. S-a con
statat, de asemenea, că den
sitatea suprafeței variază de la 
1,2 pină la 3,5 grame pe cen
timetrul cub. Una din regiuni
le întunecate de pe Marte - 
Cerberus - s-a dovedit că are 
densitatea de 2,4 grame pe 
centimetru cub, dublă față de 
regiunile înconjurătoare.

Vitamina Cși 
unele substanțe 
cancerigene
Un grup de cercetători de 

la Centrul medical ol Univer

sității din Nebraska (S.U.A.) a 
constatat că vitamina C inhi
bează formarea nitrozaminelor 
- substanțe cancerigene. Ionii 
acidului ascorbic (vitamina C), 
care au o afinitate chimică cu 
nitriții, intră in reacție cu a- 
ceștia și previn formarea nitro
zaminelor. Cercetătorii reco
manda să se utilizeze acidul 
ascorbic la prescrierea medi
camentelor pe bază de amine 
secundare și terțiare.

Televiziunea 
în sprijinul 

cadrelor 
didactice

In școlile normale aparținind 
de Academia de la Clermont- 
Ferrand (Franța) au fost insta
late circuite interne de televi
ziune, completate cu toate 
mijloacele moderne de înregis
trare și reproducere magneto- 
scopică. Experiența are ca 
scop elaborarea unei politici 
pedagogice noi atit pe planul 
formării învățătorilor, cit și in 
domeniul reciclării acestora. 
Sistemul permite invățătorului. 
prin redarea filmului desfășu
rării lecției, să observe lacu
nele „stilului" său de predare

și să se corecteze. El iși va 
putea studia comportarea, ati
tudinile in diverse situații și 
hotăriri dacă acestea au fost 
adaptate la reacția elevilor.

Electricitatea 
și creșterea 

arborilor
Experiențele unui pomicultor 

englez au pus in evidență fap
tul că descărcările electrice 
slabe reușesc să modifice rit
mul și modul de creștere al 
arborilor, influențind trecerea 
sevei prin vasele libero-lem- 
noase ale pomului. Prin măsu
rători electronice au fost in- 
registrate concentrația sevei, 
fluxul ei circulator intre două 
puncte ale trunchiului și in 
special variațiile concentrației 
diverselor componente ale se
vei. Datele obținute pe aceas
tă cale pot avertiza pe pomi- 
cultori asupra apropierii peri
oadelor de activitate intensă 
in interiorul arborelui și să de
termine momentul optim pen
tru irigare sau supunerea po
mului la influența unui cimp 
electric, in vederea exploatării 
la maximum a fenomenelor de 
creștere.

Cinemato
grafia 

românească 
peste hotare

Cinematografia românea
scă și-a făcut remarcată parti
ciparea, anul trecut, la aproa
pe 50 de festivaluri internațio
nale ale filmului.

Pelicule de scurt metraj, de 
cele mai diferite genuri, rea
lizate de cineaștii noștri, ne 
la eseul cinematografic la fil
mul de animație și cel docu
mentar, au fost distinse, Din
tru calitățile lor artistice, u 
importante premii la competi
țiile cinematografice ale anu
lui. Astfel, filmului de animal e 
„Puiul și frunza" (regia Ange
la Buzilă), prezentat la Mostra 
filmului pentru copii de ia 
Veneția, i-a fost atribuit pre
miul „Ramura de aur*1 ; scurt- 
metrajul artistic „In marca "re- 
cere” al regizorului Mirel I- 
lieșu, a obținut, la festivalul 
internațional al filmului de 
Teheran, premiul Comitetului 
internațional pentru difuzarea 
artelor și literaturii prin lilm 
(Cidalc); la o altă important 
competiție cinematograf: a 
desfășurata în aceeași I > a- 
litate — Festivalul interna
tional al filmului pentru o- 
pii și tineret — filmul de a- 
nimație „Carnavalul", realizat 
de Ion Truică după < ele'ita 
povestire „Fetița cu • hibri- 
iuri“ de Andersen, a îosl Ts- 
tinsă cu mențiunea speri.'.!., a 
juriului. Prezentat și la Fes
tivalul internațional al Flm-J- 
lui de animație dc la Bar r-io- 
na. aceluiași film i-a lost ari- 
buit premiul III. Document :- 
rele „Prin codrii de sub aya" 
și „Gizcle Deltei", realizate de 
Dona Barta, au fost distinse 
la festivalul international al 
filmului documentar și pentru 
televiziune de la Milano. u 
premiul II iar la Festiv Iul 
internațional al filmului spor
tiv de la Reims (Frontal filmu
lui „De la trei la cin- i im“, 
semnat dc Eugenia Guțu î 
fost decernai premiul S<>cr< a- 
riatului do Stat al Frânte > n- 
tru tineret, -port și ret - ■ !:o.

Printre filmele românești 
care au primii distincții i i . j- 
drul unor manifestări in <■ ><t- 
țiunale dedicate celei .. a 
7-a arte menționăm. de iz

Știința la zi

menea, lung-metrajcie ort'-ei- 
ce „Fclix și Otilia" (reg. ■ u- 
lian Mihu) — premiul „S : 
tic" acordat de juriul cele i ■ a 
23-a Expoziții internați, u i.e 
de arta cinematografica l.n 
cadrul Bienalei de la Vene
ția și „Puterea și adevărul* 
(regia Manole Marcus) — ore* 
miul de selecție al critici!, in 
cadrul aceleiași bienale.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. 1)

te organizații, pe lingă sco
purile profesionale și de 
ajutorare, se mai preocupau 
do diferite probleme econo
mice și de educare socialistă 
a muncitorilor, punînd ba
zele mișcării sindicale din 
•Transilvania.

In 1880 ia ființă Partidul 
general maghiar din Unga
ria la al cărui congres de 
constituire participă și de
legați ai muncitorilor din 
Orâștjc. iar in 1890 se cre
ează Partidul Social Demo
crat din Ungaria In aseme
nea împrejurări, la Orăștic. 
cercul muncitoresc Iși pro
pune sâ tntreprindâ acțiuni 
pentru educare.- muncitori
lor în spiritul luptei de clasă 
și al internaționalismului 
proletar, iar în Valea Jiului, 
în 1892. se înființează un 
cerc muncitoresc care aderă 
la principiile social-detnocra 
tc

Constituirea primelor or
ganizații muncitorești locale 
a deschis perspectiva luptei 
organizate a proletariatului 
împotriva exploatării capi
taliste Astfel a fost posibil 
ca în 1868, muncitorii con
structori de la calea ferată 
Simeria — Petroșani, să in
tre în grevă din cauza scă
derii salariilor In 1875 mun 
citorii mineri din Valea Jiu
lui s-au ridicat' la luptă îm
potriva condițiilor inumane 
de viață : minerii de la 
Ruda—Brad desfășoară o

puternică acțiune grevistă, 
în septembrie 1890, împotri
va condițiilor mizere dc lu
cru. iar in 1892, peste 2 000 
de mineri din Petroșani par
ticipă la greva desfășurată 
împotriva salariilor do mi
zerie.

Cu toate că Transilvania 
era alipită Ungariei, mișca-

80 de ani 
de la 

crearea 
P.S.D.M.R.

rea muncitorească din aceas
tă provincie a avut o legă
tură strinsă cu socialiștii din 
veche i Românie Militanții 
socialiști din București, Iași 
și alte părți, au sprijinit 
râspîndirea ideilor marxis
te cu ajutorul presei în cen
trele muncitorești transilvă
nene. Autoritățile vremii 
confirmă cu claritate aceas
tă realitate cînd se alar
me .. • .i -numeroși socia
liști mmâni trec granița cu 
scopul de a organiza propa
ganda socialistă". Autorități
le comitatului Hunedoara au

ținut în continuă suprave
ghere oriee legătură a mun
citorilor români do aici cu 
cei dc peste Carpați. Aceste 
împrejurări dovedesc cu 
prisosință legăturile strînso 
intre mișcarea muncitoreas
că dc pe cele două versan
te alo Carpaților .și hotârîrca 
fermă a muncitorilor de a 
se sprijini în lupta dusă îm
potriva exploatatorilor, in
diferent do naționalitate.

.Analiz.Ind sumar starea de 
organizare a muncitorilor 
din Valea Jiului, conchidem 
prin a sublinia că în aceas
tă perioadă a dezvoltării ca
pitalismului nu se poate vor
bi dc o reglementare a drep
tului de organizare și asoci
ere. Legea generală minieră 
din 1854, legea industrială 
din 1884 au interzis, in e- 
sență, dreptul de întrunire 
al muncitorilor și dreptul dc 
grevă. Administrațiile reac
ționare ale societăților mini
ere din Valea Jiului erau 
împotriva oricăror tendințe 
de organizare a muncitorimii 
miniere. Dar, după cum s-a 
putut constau, dreptul de 
organizare al muncitorimii, 
in fapt, n-a putut fi repri
mat. N-a putut fi reprimat 
pentru că a fost o necesita
te istorică izvorîtă din ex
periența luptei revoluționa
re. O asemenea necesitate a 
fost și crearea unui partid 
al clasei muncitoare caro s-o 
conducă în lupta împotriva 
exploatării capitaliste.

Integrarea învățămîntului 
cu cercetarea și producția

(Urmare din pag. 1)

a altor numeroase lucrări, con
siderăm că sm realizat un pas 
Ierni in ceva < «• privește In
tegrarea învățămințuiui ■ u 
producții. Dintre . pecl.-lo 
mail importante apărute în a- 
coasta acțiune menționăm: 
legătura și apoi Integrarea in- 
vațaunim cercetare pro
ducție, in. eplnd mai întii < u 
cadrele didactico caro au fost 
treptat angrenate în munca de 
cercetare aplicată și In rezol
varea contractelor cu între
prinderile. Numai după ce se 
ajunge la un grad corespun
zător dc integrare a cadrelor 
didactice, se poate trece și la 
acțiunea de integrare o stu
denților. Aceasta din urmă 
poate fi realizată util prin ac
țiunile prevăzute în planurile 
de invățfirnînt (practica pro
ductivă, proiecte cu tematică 
concretă din întreprinderi, lu
crări practice organizate in 
întreprinderi), cil mai ales 
prin angrenarea studenților la 
rezolvarea temelor de contract 
ale catedrelor. Din experiența 
acumulată pînă in prezent se 
conturează lot mai mult fap
tul că procesul de integrale 
nu trebuie înțeles numai ca o 
sarcină a învățămîntului. Re-

Fără comentarii
In 15 februarie a.c., ca 

urmare a articolului ..Or
chestră pribeagă" apărut în 
„Steagul roșu" nr. 7 230, 
conducerea T.A.P.L. ne răs
punde : „Orchestra condu
să dc Dezideriu Muntcanu. 
care a cîntat la restaurantul 
..Minorul", a fost transfe
rată Ia restaurantul nr. 18 
„Straja din Vulcan, unde e- 
ra neceară pentru stimularea 
realizărilor la producția 
proprie (!?!) și unde există 
un spațiu corespunzător" 
(Spațiu da. există, dar con
diții „climaterice" nu prea ' 
— n.n). In continuare, ni se 
spune că ..orchestra susa- 
mintită nu putea li trans
ferată la unul din restau
rantele existente in Petro
șani. deoarece acestea au 
un spațiu de deservire 
foarte limitat iar afluența 
de consumatori este foarte

marc și orchestra diminua 
și mai mult acest spațiu 
deoarece trebuiau să fie 
scoase cel puțin 5—6
mese*’...

Că nu e așa. foarte clar: 
orchestra deja șt-a ins
talat „aparatura sonoiă" 
la restaurantul ..Paringul" 
din Petroșani. Orice adaus, 
orice comentariu devin inu
tile.

„Am luat mă®urî“...
Pe margine, •mm articol 

vizînd starea defectuoasă, 
uneori, a ventilației în 
rest; ntc. conducerea 
T..A P.L. ne răspunde . 
„Ne-am deplasat ia fața lo
cului in fiecare unitate in 
parte. Ventilatoarele defec
te au fost reparate iar aco
lo unde nu există urmează 
să fie montate p<- măsură 
ce furnizorii ni le > -*r livra. 
La restaurantul .Carpați" 
sini montate două ventila
toare și in prezent sini in 
stare de funcționare La 
„Paringul" la fel. Și la 
„Straja" au fost reparate.. 
Aveți perfectă dreptate, u- 
nii salariați ai noștri, din 
rea voință (!), nu pornesc 
ventilatoarele... Conducerea 
întreprinderii a luat mă
suri. repartizând cite un s 
lariat pe toate rutele, «are 
să răspundă de buna func
ționare a ventilatoarelor"— 
Bine-ar fi să fie bine !

ntriEcții
(Urmare din pag. 1)

Iplc ? Peste tot. pe zonele 
verzi, scuaruri, cit și în...

i mini-parcurile orașului. Dc 
| aici cîtcva întrebări, cîteva 
(reflecții pe teme gospodă

rești. ale participării noastre, 
. a cetățenilor la remedierea 
[..petelor" neglijenței de pe 

fața urbei în care trăim.
I De ce oare zona verde, 
I sc uarul sau părculețul (cum 
I vrem sâ-1 denumim) care se 
I întinde dc sub ferestrele că- 
I minelor studențești pînă în 

strada Republicii, să nu fie 
patronat. îngrijit chiar de 

| sutele de studenți care locu- 
| iese in aceste cămine ? Oare 
Iei ■ sînt cetățeni, locuitori 

ai acestui oraș, nu vor tre- 
bui să devină și buni gos-

I podari ? Același lucru se 
I poate spune la adresa sala- 
| riaților P.T.T. și ai Grupului 
■ de construcții care, împreu- 
. nâ. ar pute., gospodări mai 
I bii . zona verde, parcul din 
• jurul poftei, tot așa cum sa- 
Ilariații filialei Băncii Națio

nale. personalul de la clu-
I bul C.C.P. și lucrători ai 
I T.A P.L. (care începînd din 
Imăvară exploatează gra

din' ’ vară „Parc"), ar pu
tea purta mai multă grijă

I parcului din centrul orașu
lui Oare trebuie să vină al-

. t'i TA diirețe zona verde 
I din față ?

Ser-'iciul de transport în 
I comun al I.G C., într-o in- 
' tenție oarecum lăudabilă, a 
I pe perioada iernii
* lăzi metalice cu nisip în sta- 
I țiile de autobuze ca, în even- 
■ tualitatea ivirii unui polei și

GOSPODĂRIȘI!
pericol de derapare a ma
șinilor. să poată, fi folosit 
contra poleiului. Acum, pro 
punem ca ele să fie ridicai? 
de prin stații, constituind o- 
biectc, pe cît de inestetice, 
pe atît de inutile

Murdărirea străzilor orașu
lui nostru se produce în mai 
multe feluri: atît de funin
ginea care se revarsă din 
coșurile centralelor termice, 
de unele autocamioane des
chise care „pierd" gunoiul 
menajer pe drum, dar mai 
ales de mașinile șantierelor 
E cazul mașinilor șantieru
lui T.C.M.M., mai ales, care 
încărcate cu pămînt la gara 
mică (U.U.M.P.), traversează 
orașul pînă spre Livezeni. 
Roțile noroiate ale acestor 
mașini lasă dîre lungi pe 
arterele orașului (fără să 
pună... la treabă pe acei care 
ar trebui să le aplice a- 
menzi), artere care cu toate 
strădaniile lucrătorilor de la 
salubritate nu pot avea un 
aspect civilizat. Doar exis
tă o dispoziție legală, obli
gatorie, ca la ieșirea mașini
lor de pe un șantier pe o 
stradă orășenească sau drum 
național, șoferii să curețe 
roțile autovehiculelor de 
noroi. Și, nu-i singurul șan
tier care contribuie la mur
dărirea străzilor orașului 
nostru.

întrebări ridică și „monu
mentele" avînd formă de pi
ramidă înălțate dc-a . lungul 
unor străzi (vezi V. Roaită). 
din noroiul adunat de pe 
urma mașinilor amintite, 
probabil cu intenția de a fi 
evacuate mai ușor de către 
mașinile I.G.C. Dar mașinile

Vernisajul expoziției 
„OMUeill HUNEDOAREI"

Ieri dupâ-amiază, in foaie
rul Casei de cultură din Pe
troșani a avut loc vernisajul 
expoziției de pictură și grafi
că ..Omagiu Hunedoarei", or
ganizată de Comitetul de cul
tură și educație socialistă al 
adcț'iAii Hunedoara și Uniu

nea Artiștilor Plastici din 
Republica Socialistă România. 
I a de-chiderea expoziției, to
varășul Silviu Setei, de 
la Comitetul județean de 
cultura și educație so
cialistă, a prezentat artiștilor 
modul în care au fost create 
lucrările plastice și ce 
reprezintă în climatul 
artistic județean. Ori
ginea expoziției ..Omagiu Hu
nedoarei" se află într-o iniția
tivă din vara anului trecut, 
cînd în județ au fost înfiin

întîrzic, iar „piramidele" dc |
gunoi continuă să ocupe ju- ■
mătate din trotuare pînă I
cînd, călcate în picioare de 
pietoni, împrăștiate dc vînt 
sau precipitații, vor deveni ’
din mormane iarăși veșnicul I
glod al străzilor. Pînă atunci |
rămîn tot „monumentele ne- »
glijenței"...

Curățenia de primăvară a (
orașului este o problemă I
acută și... actuală. Sosirea ’
echinoxiului este un semnal I
pentru începerea unei acți- |
uni de masă in vederea l
transpunerii în viață a dife- I
ritelor planuri gospodărești, '
pentru ridicarea continuă a !
nivelului urbanistic al ora- I
șului, aspectul lui dc reșe
dință municipală. Dar, ală- |
turi de consiliul popular, de .
I.G.C. sau „alții" sîntem da
tori să punem toți umărul, 
să ne preocupe pe toți înfă
țișarea orașului. Tocmai asta I
se cere, acesta este impera- I
tivul zilei.

Oare în cele circa 400 de a
apartamente ale blocurilor I
noi de pe strada Vasile 
Roaită nu locuiesc suficienți I
meseriași care ar putea re- I
para leagănele, balansoarele |
de pe terenurile dc joacă 
ale copiiilor din spatele Ca- .
sei de cultură ? Aceeași în
trebare s-ar putea pune și '
locuitorilor din cartierele 1
Carpați, Aeroport. Construe- |
torul : schimbarea nisipului .
din gropile de joacă, săparea j
a noi ronduri de flori, să- I
direa de copaci sau arbuști I
decorativi constituie o con- |
tribuție prețioasă din partea ■
fiecăruia dintre noi la o mai 
bună gospodărire a orașului * 
în care trăim !

glemenhltl precise in acest 
sens trebuii* s*L>o prevadă și 
l.i întreprinderile și unitățile 
do cercetare și proiectare.

Practica demonstrează < <1 
procesul de realizare a dezi
deratului asigurării unei lega
turi indestructibile Intre învă- 
lămînt, cercetare și producție 
i înregistrat și înregistrează 
succese la catedrele .de •fi- 
ror cadre didactico fio <ă iu 
legături directe, solide cu pro
ducția. (ir că au provenit in 
invățaminl după o perioadă 
importanta de activitate inlr-n 
unitate produdiv.i au in al’ă 
11 n 11 aI« economico-socia Ia.

In ideca creșterii eficienței 
mlivității nonslre pe linia spri
jinirii producției, numeroase 
■ elective de cadre didactice 
s-au mgajal să participe în a- 
ceaslă perioadă si în anii ur
mători la cercetarea, proiecta
rea și execuția o 15 prototi
puri de aparate, mașini și uti
laje Înscrise în planurile de 
producție ale unor întreprin
deri și centrale industriale.

Conform indicațiilor primite 
pe linie de partid, și dezbate
rilor care au avut loc cu o a- 
zia analizei procesului de in
tegrare a învățămîntului cu 
cercel area și producția, se în
trevăd o scrie de acțiuni. E- 
laborarea lucrărilor do cerce
tare științifică se face in o- 
lectivc mixte de cadre didac
tice și specialiști din produc
ție la care sînt angrenați și 
studenții merituoși. In direc
ția organizării științifice a în
treprinderilor productive și 
de cercetare s-a prevăzut cre
area unui cabinet de conduce
re și organizare, avînd ca o- 
biective principale : rezolva
rea unor probleme de organi
zare științifică a întreprinde
rilor și producției ; atragerea 
specialiștilor in activitatea ca
tedrelor și informarea specia
liștilor din producție cu nou
tăți in conducerea și organi
zarea' producției, in cadrul u- 
nor simpozioane etc. Cabine
tul urmează să funcționeze cu 
două secții — una amplasată 
in cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani și alta in cadrul 
Institutului nostru.

Pentru studierea și aprofun
darea aspectelor social-econo- 
mice din județul Hunedoara 
și municipiu se prevede, de a- 
semenea, crearea unui labora
tor interdisciplinar care va 
lucra în strinsă legătură cu 
cabinetul de știirițe sociale 
din institut. Va crește, toto
dată, numărul cadrelor didac
tice cuprinse în organele de 
conducere colectivă de la u- 
nitățile miniere, se vor crea 
noi grupe de specializare, pre- 
conizindu-se organizarea in 
comun de manifestări științifi
ce,, editarea de publicații eta, 
prorurn și antrenarea institu
tului în probleme de colabo
rară pe plan extern.

Vom aminti, însă, și o serie 
de greutăți ce ar trebui înlă
turate pentru asigurarea depli
nă a integrării: legăturile ce 
trebuie să existe intre invâță- 
mint și producție nu sînt con- 
cietizate prin reglementări 
speciale ; ele se desfășoară in 
general pe bază de ințelegeri 
și de bunăvoință. Transferul 
unor cadre valoroase de spe

cialiști din producție spre in- 
vă(ămint este îngreunat dc 
diferențele existente între sis
temele de salarizare șl cele 
două domenii de activitate. 
Sint încă puține cazurile cind 
la concursurile pentru ocupa- 
rea posturilor didactice se pre
zintă specialiști din producție, 
cercetare sau din proiectare și 
aceasta in condițiile in care 
invățăminlul nostru are o 
foarte marc nevoie do specia
liști din aceste domenii de ac
tivitate. Legătura intre Invă- 
taminl, cercetare și producție 
trebuie să fie întărită șl prin 
transferul permanent de cadre 
intre aceste trei sectoare, un 
transfer care cere o judicioa
să organizare.

Pentru a realiza o integrare 
eficientă a învățămîntului cu 
< <T( <‘I«jt<-.i și producția, trebu
ie ca cele trei ipostaze ale 
complexului proces, luate fle
care in parte, să funcționeze 
cit mai corespunzător din 
punct de vedere al scopului 
urmărit. De aici decurge nece
sitatea declanșării efective a 
acțiunii de Integrare numai 
după ce in prealabil au fost 
pregătite toate condițiile pen
tru realizarea el.

Alegerea șl extinderea for
melor concrete de integrare a 
unităților se cere făcută după 
o temeinică analiză. evitin- 
du-se pripeala și — de ce să 
nu spunem — tendința de ,e- 
vidențiere", nesorijlnită pe un 
suport real, solid, tendința ca
re generează ineficientă.

Succesul integrării depline 
nu este dinainte asigurat chiar 
in situația că procesele dc în- 
vățaminl, cercetare și produc
ție, luate separat se desfășoa
ră bine, dacă acest sistem nu 
este judicios conceput și apli
cat științific. Plecînd de la a- 
ceste considerente, institutul 
a efectuat prin contacte di
recte cu producția și cerceta
rea un sondaj al posibilităților 
reale existente la ora actuală. 
Ca urmare, s-a continuat dfo- 
cesul do integrare cu :

Q rezolvarea unor lucrări 
importante, in special pentru 
C.C.P., pe bază de contracte 
(in acest an numărul contrac
telor cu C.C.P. încheiate sau 
in curs de încheiere este mai 
mare ca oricînd) ;

Q mutarea pe platforma in
dustrială a activităților aplica
tive de la disciplina tehnolo
gia materialelor. tehnologia 
construcțiilor și repararea u- 
tilajului minier (la U.U.M.P.) 
ș.a. ; se preconizează ca, pînă 
la siirșitul trimestrului II al 
anului 1973. pentru un număr 
de li discipline, aparținînd de 
șase catedre, să se organizeze 
activitatea în cadrul unităților 
productive ;

Q întocmirea unui program 
cadru, unitar. pentru 

practica în producție a studen
ților ;

© integrarea unor studenți 
în colective de cercetare la 
S.C.S.M. ș.a.

Problemele care constituie 
temele contractelor cu C.C.P. 
vizează îmbunătățirea tehnolo
giilor de extragere a cărbuni
lor, realizarea unor prototipuri 
de mașini și de utilaje în con
strucție originală, creșterea 
gradului de securitate a mun
cii în subteran.

Institutul de nniw
Petroșani

anunță susținerea publică a tezei de doctorat: „PERFEC
ȚIONĂRI A METODELOR DE EXPLOATARE FOLOSITE 
IN REGIUNEA HAIA-MARE", autor ing- Curpan T. Cons
tantin.

Susținerea va avea foc în ziua dc 28 MARTIE 1973, O- 
RA ÎL

Teza dc doctorat poate fi consultată in sala dc lectură 
a bibliotecii Institutului de mine Petroșani str. Institutului 
nr. 20.

Spitalul unificat Petroșani 
angajează prin concurs

• set birou
contabilitate-financiar

Condițiile dc angajare și salarizare sint cele prevăzu 
te in H.C.M. 914/19G8 și Legea nr. 12/1971.

Informații se pot obține zilnic de la șeful sectoru
lui economic al spitalului.

țate la Deva, Petroșani și Hu
nedoara tabere de creație la 
care au participat mai mulți 
artiști plastici. Contactul care 
l-au avut cu realitățile atît 
dc diverse din județ le-a in
spirat lucrări de pictură și 
grafică, executate în diferite 
tehnici. Trebuie remarcat fap
tul că taberele de creație vor 
fi organizate și în acest an. 
La ele vor participa membrii 
filialei din Petroșani a U.A.P., 
ai cenaclului plastic din Deva

La expoziție participă 18 
artiști plastici ale căror lu
crări reprezintă peisaje indus
triale. compoziții de muncă, 
etc. Expun Gheorghe Cernă- 
ianu, /Aurel Aniței, Emil Ani- 
ței, Marius Cilievici, Cornelia 
Da neț, Mihai Horea, Șlefin 
lacobescu, Ion Kristofi.

<6^ o
PBDDUSÎ Qb

angajează
— Șef magazin universal

Condițiile de angajare și salarizare sint cele pre
văzute dc H.C.M. 914/1968 și Legea Nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre 
orele 7—15, de la serviciul personal al întreprinderii, 
cu sediul în Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefon 
1 804

Totodată, anunță publicul că 
duminică, 25 martie 1973, toate 

magazinele vor fi deschise 
de la ora 8 la ora 13.
Vizitați cu increderc unitățile noastre din muni

cipiu care sînt bine aprovizionate cu mărfuri dc se
zon.

Mica publicitate
A'IND casă cu doua camere, bucătărie, baie, teren 700 

mp, Aurel Vlaicu, nr. 28 Petroșani.

DUMINICA 25 MARTIE

8,00 Gimnastica pentru toti;
8.15 Pentru sănătatea dv ,
8.30 Cravatele roșii;
9,45 Viața satului ;

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară

12.30 De strajă patriei : 
13,00-18,05 Album dumi

nical ;
18,10 Film serial pentru tine

ret : „Pierduți in spa
țiu" Episodul XXII — 
..Planeta fantomă” ;

18,55 Avanpremieră ,
19,00 Vetre folclorice. Valea 

Jiului ;
19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal , Săptămî-

na politică internă si 
internațională în ima
gini ;

20.15 Preferințele dumnea
voastră. Spectacol or
ganizat de televiziunea 
Română, in colaborare 
cu Consiliul sindicate
lor din sectorul 8 - 
București, pentru mun
citorii fruntași de pe 
platforma industrială 
„23 August”

22,00 Imagini ateniene ;
22.15 Telejurnal ,
22.30 Hochei pe gheață. Ro

mânia Italia. (Cam
pionatul mondial 
grupa B). Inreqistrare 
de la Graz ;

LUNI 26 MARTIE

17.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 47-a (relua
re) î

18.00 Telex ;
18.05 La ordinea zilei... Azi, 

județul Mehedinți ;
18,2U Căminul...la Arad ;
19.00 Scena ;
19.20 i 001 dc seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20 00 Cântecul săptăminii; 
20.05 Ancheta T.V.;
20.45 Rom an-foi leton, Cintec 

In apusul soarelui
21.30 Revista literar-artisli- 

că Tv.
22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei ;

MARȚI 27 MARTIE

9,00-10,00 Teleșcoaiă ;
10.00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,1.5 Avanpremieră ;
10.20 Teleenciclopedia (relua

re).
11,00 Telecinemateca pentru 

tineret. Nu fi trist 1 O 
producție a studiouri
lor cinematografice so
vietice ;

12,25 Pe-un picior de plai 
(reluare)

12.45 52 de inițiative în 52 
de saptămlni (reluare);

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limbă rusă ; 

Lecția a 46-a (reluare);
18,00 Telex;
18,05 Publicitate ;
18,10 Tehnic-club ;
18,40 Panoramic științific;
19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de termen 
cauză a intreqului oo- 
por -,

20,00 Cîntecul săptăminii; 
20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Seară dc teatru. In 

vîntul dc* primăvară, 
de Letiția Popa ;

21.30 Cînlece cu dor;
22,00 24 dc ore. Contraste în 

lumea capitalului ,
22.30 Hochei pe gheață. Ro

mânia - R. D. Germa
nă. (Campionatul
Mondial — grupa B) 
— înregistrare de la 
Graz;

MIERCURI. 28 MARTIE

9,00 Curs de limba engleza. 
Lecția a 46-a •,

9,30 De la Alfa la Omega ;
10,00 Telex ;
10,05 Prim-plan (reluare);
10,35 Cintece și jocuri din 

Oaș (reluare);
10.45 Film serial. Pe urmele 

lui Caplja. Episodul IX;
11.45 La ordinea rflei (relu

are). Azi. județul Me

hedinți ;
12,00 Revista Uterar-artisli- 

că T.V. (reluare);
13,00 Telejurnal ;
15,00-17.15 Hochei pe ghea

ță: România - Elve
ția. (Campionatul mon
dial — grupa B). Trans
misiune directă de la

P R O G R A M U L
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

Graz ;
17.30 Curs dc limba germa

nă. Lecția a 46-a (relu
are) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 Dialog. înnoiri ale ar

tei, înnoiri alo esteti
cii ;

18,49 Barzi și rapsozi;
19,00 Timp și anotimp în n- 

gricultură ,
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauza a întregului uo- 
P°r ;

20,00 Cântecul săptăminii ;
20,05 Drumuri in istorie. O 

aniversare glorioasă ;
20,25 Telecinemateca. Cic

lul Ingrid Bergman. Vi
zita. Cu: Ingrid Berg-

man, Anthony Quinn, 
Paolo Stopa ;

22,05 24 dc orc. România in 
lume ;

22,45 Fotbal : Austria — 0- 
landa.

JOL 29 MARTIE

9,00 Curs do limbă france
ză. Lecția a 48-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiută; 
10,00 Telex ;

10,05 Publicitate ;
10,10 Tehnic-club (reluare);
10.40 Bucureștiul necunos

cut (reluare);
11,00 Telecinemateca (relu

are). Ciclul lngr:d 
Bergman. „Vizita" ;

12.40 Teleobiectiv Ireluar?); 
13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoaiă ;
17.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
18.30 Telex ;
18.35 Publicitate ;
18.40 Omul și muzica lui ;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20.00 Cîntecul săptăminii ;
20,05 Reportaj T.V.;
20.20 Retrospectivă Walt 

Disney ;
20,45 Tinerii despre ei înșiși;
21,05 Steaua fără nume. Floa

rea din grădină, mu
zica populară ;

22,05 24 dc ore. Din țările 
socialiste ;

22.35 Aplauze pentru români;

VINERI. 30 MARTIE

9,00 Curs de limbă rusă. 
Lecția a 47-a ;

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare);

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;

10,10 Bibliolecd pentru toți 
(reluare);

10,55 Publicitate ;
11,00 Hochei pe gheată: Ro

mânia S.U.A. (Cam
pionatul mondial 
grupa B.) Transmisiune 
directă do In Graz ;

13.15 Telejurnal , 
16,00-17,00 Teleșcoaiă ;
17.30 Curs dc limbă engleza. 

Lecția .i 46-a (reluare|;
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18.15 Atenție la... neatenție!;
18,35 La volan —' emisiune 

pentru conducătorii au
to ;

18,50 Teleconferință de pre
să ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte do termen 
cauză a Întregului oo- 
por i

20.15 Cîntecul săptăminii ;
20.20 Avanpremieră ;
20,25 Film artistic. Golgota
22,00 24 de ore ;
22.30 Patinaj artistic. Con

cursul internațional 
„Prietenia". (Patinoa
rul „23 August").

SIMBĂTA, 31 MARTIE

9,00 Curs de limba germa
nă. Lecția a 47-a;

9,30 A fost odată ca nicio

dată... Lebedele sălba
tice (I);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ,
10.10 Ansambluri folcloric**;
10.40 De vorbă ii gospodi

nele ;
11,00 Film artiștii. Mare.r 

Scott (reluare) ;
12.40 Telex tehnico-știinti* 

(reluareJ;
13,00 Telejurnal ,
15,00 Hochei pe gheată. Ro 

mânia — Iugoslavia 
(Campionatul moniial 
— qrupa B). Transm 
siune directă dc la 
Graz ;

17.15 Emisiune în limba ger
mană ;

19,00 Documentar T.V. Po
vestea pădurii ;

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

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por i

20,05 Cântecul săptăminii ;
20.10 52 de inițiative, în 52 

de săptămîni ;
20,25 Teleenciclopediu ;
21,00 Film serial. Mannix ;
21.50 „Zboară, arcușule, pe 

strună 1“ Intîlnire < u 
interpret! și actori în
drăgiți ;

22.50 Telejurnal;
23,00 Săptămîna sportivă ,
23.15 Patinaj artistic: Con

cursul internațional 
„Prietenia” i („23 Au
gust").
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DECRET
privind stabilirea normelor unitare de structură 

pentru unitățile economice
(Urmare din pag. 1)

ART. 6 — Laboratorul de 
control și cercetare execută 
analize. probe. măsurători 
pentru determinarea calității 
materiilor prime, materialelor, 
subansamblelor, produselor, 
precum și unele lucrări cu 
caracter de studiu și cerceta
re ; el se constituie dacă volu
mul de muncă necesită cel 
puțin 5 persoane.

ART. 7. — Secția de pro
ducție, montaj, service și pen
tru alte activități productive 
se poate organiza pentru con
ducerea unitară a activităților 
legate între ele din punct de 
vedere tehnologic, dacă volu
mul de activitate necesită cel 
puțin 3 ateliere de producție : 
de asemenea, se pot constitui 
secții în care șefii acestora 
conduc direct un număr de 
cel puțin fi formații de lucru 
conduse de cite un maistru.

Activitatea în secție -e des
fășoară pc schimburi. Ea este 
condusă de un șef de secție 
coordonator și de șefi de sec
ție pe schimburi. Se numesc 
șefi de secție pe schimb nu
mai dacă schimbul respectiv 
lucrează cu întreaga capaci
tate a secției. Șeful de secție 
coordonator îndeplinește și 
atribuția de șef de secție pe 
schimb. Șeful de secție coor
donator ajutat de ceilalți șefi 
de schimb răspunde de asigu
rarea condițiilor necesare pen
tru buna desfășurare a activi
tății în toate schimburile, pre
cum și pentru realizarea pla
nului pe întreaga secție.

ART. 8. — Uzinele, fabri
cile. exploatările și celelalte 
unități similare fără persona
litate juridică se pot înființa 
în mod excepțional, în cadrul 
întreprinderilor foarte mari și 
complexe avînd procese de 
producție diferite, cu aproba
rea Consiliului de Conducere 
al ministerului, pe baza acor
dului Consiliului pentru pro
blemele organizării economi- 
co-sociale. ce urmează a lua 
ființă.

Uzinele, fabricile, exploată
rile și celelalte unități simi
lare fără personalitate juridi
că sint conduse de cite un 
director sau inginer șef.

Unitățile economice prevă
zute în alin. 1 au în compo

Capitolul III
Norme de structură pentru centralele 

industriale
ART. 12. — Centrala este o 

unitate economică autonomă, 
de prodii' Ue, constituită prin 
gruparea unor întreprinderi, 
pe baza criteriilor omogenită
ții produselor și al tehnologii
lor de fabricație, al cooperă
rii. al integrării pentru reali
zarea unor produse finite sau 
în funcție de amplasarea teri
torială a unităților componen
te. Centrala asigură în mod 
nemijlocit conducerea intre- 
orinderilor și a celorlalte u- 
lități din componența sa.

Centrala se constituie, de 
regulă, pe structura unei mari 
întreprinderi In funcție de 
volumul, complexitatea, im
portanța și specificul activită
ții, structura organizatorică a 
centralelor industriale cuprin 
de :

/X) Structura de pro
ducție și concepție.

a) întreprinderi (combinate) 
de producție, transport, co
merț exterior ;

b) institute sau centre de 
cercetare-proiectare sau, după 
caz, de cercetare ori de pro
iectare ;

c) uzine, fabrici, exploatări 
și alte unități similare fără 
personalitate juridică ;

d) subunități de producție 
și concepție prevăzute pentru 
întreprinderi la art. 3, pct. A, 
lit. a. b și c;

e) laboratoare de cercetare ;
f) secții de cercetare-proiec- 

tare sau, după caz, secții de 
cercetare și secții de proiecta
re.

B) Structura funcțio
nală.

a) birouri ;
b) servicii;
c) direcții.
Compartimentele funcționa

le din structura organizatori

nența lor mai multe ateliere 
sau secții de producție, mon
taj și pentru alte activități 
productive corespunzător a- 
tribuțiunilor care le-au fost 
stabilite potrivit legii, de că
tre organul ierarhic superior 
și cu respectarea normelor i- 
nitare și a structurilor tip ; 
in cazul în care aceste unr.ăți 
sînt situate în alte localități 
decît cele în care își are se
diul unitatea din care fac par
te. ele pot avea in structura 
lor organizatorică un număr 
minim de compartimente 
funcționale strict necesare, 
care să le asigure o activitate 
normală.

ART. 9. — Biroul este un 
compartiment funcțional care 
se poate constitui pentru în
deplinirea unor lucrări sau 
activități omogene care nece
sită o organizare distinctă. 
Biroul poate fi constituit in
dependent dacă volumul de 
muncă necesită un număr mi
nim de 5 persoane ; de ase
menea, se pot constitui, în 
mod excepțional, birouri în 
cadrul unor servicii cu număr 
mare de persoane.

ART. 10. — Serviciul es*e 
un compartiment funcțional 
care se poate organiza pentru 
îndeplinirea unor activi’; 
importante, cu volum mare 
de muncă, sau pentru mai 
multe activități complementa
re care trebuie conduse uni
tar, dacă volumul de muncă 
necesită cel puțin 15 persoane: 
în cadrul unui serviciu 
cel puțin 20 persoane, dacă 
există o activitate care nece
sită o organizare distinctă se 
poate înființa și un birou ; la 
serviciile mai mari pot fi or
ganizate mai multe birouri.

ART. 11. — întreprinderile 
sau combinatele de grad spe
cial și I sînt conduse de un 
director care este ajutat de 
un director adjunct tehnic și 
de producție, un director ad
junct comercial și un contabil 
șef.

întreprinderile de gradul II 
și III sînt conduse de un di
rector ajutat de un inginer 
șef, un director adjunct co
mercial și un contabil șef.

Celelalte întreprinderi au 
în conducerea lor cîte un di
rector. un inginer șef, sau, 
după caz, un conducător teh
nic. precum și un contabil șef.

că a centralelor industriale și 
a celorlalte unități similare a- 
sigură îndeplinirea atribuțiilor 
necesare pentru buna desfă
șurare a activității întreprin
derii pe structura căreia s-au 
constituit.

ART. 13. — întreprinderile 
de producție, transport și al
te unități economice similare 
cu personalitate juridică, din 
subordinea centralelor, se or
ganizează si funcționează po
trivit dispozițiilor legale pri
vind organizarea și conduce
rea unităților socialiste de 
stat ; in cazuri deosebite, la 
centralele cu volum mare de 
export și un număr foarte 
mare de sortimente se pot în
ființa, în subordinea centrale
lor, întreprinderi de comerț 
exterior.

ART. 14. — Institutele și 
centrele cu personalitate juri
dică, de cercetare, proiectare 
sau cercetare-proiectare se or
ganizează ca unități de spe
cialitate în subordinea centra
lelor industriale și a altor u- 
nități similare, a ministerelor 
și celorlalte organe centrale 
de stat, cu respectarea norme
lor unitare de structură spe
cifice acestora, prin hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri.

ART. 15. — Uzinele, fabri
cile, exploatările și alte uni
tăți economice similare fără 
personalitate juridică se or
ganizează în condițiile prevă
zute de art. 8, alin. 2 și 3.

Atelierele și secțiile de pro
ducție. montaj, service și pen
tru alte activități productive, 
atelierele de proiectare și la
boratoarele de control și cer
cetare se constituie potrivit 
normelor prevăzute la art. 4, 
5, 6 și respectiv 7.

ART. 16. — Laboratorul de 

cercetare sc poate constitui 
dacă volumul activității nece
sită un număr de cel puțin 
20 persoane, din care minimum 
6 cercetători, la care se ada
ugă personalul ajutător de 
cercetare.

ART. 17. — Secția de cerce
tare, de proiectare sau de cer
cetare-proiectare se poate con
stitui după cum urmează :

a) secția de cercetare se 
constituie dacă volumul de 
activitate necesită cel puțin 
50 persoane din care mini
mum 15 cercetători la care se 
adaugă personalul ajutător de 
cercetare ; in secțiile mai mari 
se pot constitui laboratoare de 
cercetare dacă specificul unor 
probleme de cercetare necesi
tă o delimitare organizatorică 
distinctă ;

b) secția de proiectare se 
poate constitui dacă volumul 
activității necesită cel pu
țin 80 de persoane ; de regu
lă, în cadrul secțiilor se orga
nizează colective de proiecta
re ; în cadrul secțiilor de pro
iectare cu peste 100 de per
soane se pot constitui ateliere 
de proiectare, dacă specificul 
unor probleme necesită o de
limitare organizatorică dis
tinctă ;

c) secția de cercetare-pro
iectare se organizează în toa
te cazurile unde se impune o 
îmbinare strînsă a activității 
de cercetare cu cea de proiec
tare, dacă volumul de activi
tate necesită cel puțin 60 per
soane: în secții mai mari se 
pot organiza, după caz, labo
ratoare de cercetare sau ateli
ere de proiectare cu respecta
rea condițiilor de mai sus și 
a celor prevăzute la art. 5 și 
16.

ART. 18. — Birourile și ser
viciile centralei industriale se

Capitolul IV
Personalul unităților economice

ART. 20. — Personalul din 
unitățile economice se compu
ne din următoarele categorii:

a) muncitori ;
b) personal de conducere 

directă a producției și alt per
sonal de specialitate din sec
țiile de producție ;

c) personal de conducere a 
unității, precum și șefii de 
serviciu și șefii de birou ;

d) personal de execuție de 
specialitate exclusiv cel pre
văzut la lit. b :

e) personal de execuție ad
ministrativ ;

f) personal de deservire.
Nomenclatoarele funcțiilor 

din activitatea industrială §j 
celelalte ramuri ale economi
ei naționale prevăzute pentru 
categoriile de personal de la 
alin. 1, lit. b—c sînt cele pre
văzute în anexele care fac 
parte integrantă din prezentul 
decret.

Consiliul de Miniștri va pre
zenta spre aprobare Consiliu
lui de Stat nomenclatorul 
funcțiilor specifice unor ra
muri și subramuri ale econo- 
uniei.

ART. 21. — Personalul
transferat in interesul servi
ciului sau trecut în aceeași u- 
nitate, în funcții cu nivele de 
salarizare mai mici, ca urma
re a aplicării prevederilor 
prezentului decret, are drep
tul — timp de 3 luni de la 
data transferării sau trecerii 
în asemenea funcții — la sa
lariul tarifar avut și, acolo 
unde este cazul, și la indemni
zația de conducere. Diferența 
de salariu se suportă de uni
tățile la care personalul va

Capitolul V
Dispoziții comune șl finale

ART. 22. — întreprinderile 
și centralele industriale pot 
avea în subordinea lor și u- 
nele unități cu alt specific de
cît cel industrial cum sînt șan
tiere de construcții, secții sau 
stații de transport, depozite, 
oficii sau centre de calcul, 
unități școlare, magazine de 
prezentare și desfacere și al
tele similare, care se organi
zează potrivit normelor spe
cifice.

ART. 23. — Se aprobă lista 
anexă cuprinzind centralele 
înființate ca urmare a reor

pot constitui cu respectarea e- 
lementelor normative prevă
zute la art. 9 respectiv art. 
10.

ART. 19. — Direcțiile cu
prind mai multe birouri, ser
vicii, secții sau ateliere de 
proiectare și de producție, 
unități de cercetare și alte 
compartimente potrivit struc
turilor organizatorice apro
bate : direcțiile ce se ■ pot or
ganiza la centralele industri
ale și unitățile asimilate aces
tora sînt Direcți-i tehnică și 
de producție și Direcția co
mercială : la centralele mari 
și cu activitate complexă se 
pot organiza șl dhecții econo 
mice.

La centralele constituite pe 
structura unei mari întreprin
deri. directorul acesteia este 
și director general adjunct al 
centralei ; directorul general 
adjunct al centralei poate fi 
ajutat de un inginer șef.

La centralele cu volum ma
re de activitate de export-im
port și care, potrivit legii, e- 
fectuează direct operații de 
comerț exterior, directorul co
mercial poate fi ajutat de un 
director adjunct pentru ex
port care poate avea in sub
ordine 2—3 servicii specifice.

La centralele care au în 
subordine întreprinderi de 
comerț exterior, nu se mai 
organizează compartimente de 
export sau import.

La centralele care au în pla
nul lor un volum mare de lu
crări de investiții se poate or
ganiza un birou sau serviciu 
de investiții în cadrul Direc
ției Economice care să asigu
re rezolvarea tuturor proble
melor ce revin unității res
pective în calitatea sa de be
neficiar sau de executant de 
lucrări în regie proprie.

fi încadrat.
Personalul prevăzut la ali

neatul 1 care, neavînd o pre
gătire de specialitate, se reca
lifică pentru a presta o mun
că direct productivă va primi, 
timp de 6 luni, de la data a- 
plicării prezentului decret, 
salariul tarifar avut la acea 
dată, recunoscîndu-i-se vechi
mea neîntreruptă în aceeași 
unitate.

Conducerile centralelor, în
treprinderilor și altor unități 
economice sînt obligate să a- 
sigure repartizarea în muncă 
a personalului care devine 
disponibil ca urmare a apli
cării prevederilor prezentului 
decret; pînă lâ transferarea 
lor în interesul serviciului în 
altă unitate, dar nu mai mulț 
de trei luni, salariații respec
tivi vor beneficia de salariul 
tarifar avut și, acolo unde este 
cazul, și de indemnizația de 
conducere.

Pentru persoanele care re
fuză fără o justificare temeini
că repartizarea în muncă o- 
ferită, plata drepturilor pre
văzută în prezentul articol 
încetează pe data emiterii re
partiției.

Persoanele ransf erate în 
interesul serviciului în altă 
localitate beneficiază de drep
turile prevăzute în H.C.M. nr. 
253/1973.

Personalul de conducere și 
execuție încadrat în funcții 
inferioare va beneficia cu pie- 
cădere de majorarea salariilor 
planificate pentru actualul 
cincinal. Majorarea va fi apli
cată la noua funcție în care 
s-a făcut încadrarea 

ganizării și unificării unor 
centrale existente.

ART. 24. — Se recomandă 
organelor centrale ale orga
nizațiilor de masă și obștești 
să aplice în mod corespunză
tor dispozițiile prezentului de
cret.

ART. 25. — Prevederile pre
zentului decret vor fi aduse 
Ia îndeplinire pînă la data de 
10 aprilie 1973.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Realegerea lui Ludvik Svoboda 
ca președinte al R. S. Cehoslovace

încheierea sesiunii speciale 
a Consiliului de Securitate

PRAGA 22 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru, transmite : La 22 
martie s-au desfășurat la 
Hradul din Praga lucrările 
ședinței comune a Camerei 
Poporului și Camerei Națiu
nilor ale Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace, care au 
avut la ordinea de zi alege
rea președintelui Republicii.

Deschizînd lucrările, pre
ședintele Adunării Federale, 
Alois Indra, a arătat că la 
30 martie expiră mandatul 
constituțional, do cinci ani, 
al președintelui și, în virtu
tea legii federației, depută
ții celor două camere ur
mează să aleagă pe noul pre

R.P. BULGARIA. Uzina constructoare de mașini, „Struma" din Pernik produce 
mașini pentru industria minieră, dintre care o mare parte este destinată exportului.

IN FOTO: Mașini de tipul „mașini rotative universale" produse pentru prima 
dată la această uzină.

Acțiuni 
ale patrioților 

din Guineea-Bissau
DAKAR 22 (Agerpres). — 

In Guineea-Bissau, armata de 
eliberare națională continuă 
cu succes operațiunile de 
luptă împotriva ocupanților 
portughezi, atît în nordul, cît 
și în sudul țării — informea
ză un comunicat al biroului 
din Dakar al P.A.I.G.C. Colo
niștii au suferit pierderi în
semnate în oameni. Totoda
tă, patrioții au zădărnicit o 
expediție de pedepsire, ini
țiată de comandamentul por
tughez împotriva locuitorilor 
pașnici din districtul Mores.

- - - - ♦- - - -
„COSMOS-552“

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— „Cosmos-552" este noul sa
telit artificial al Pămîntului, 
lansat în Uniunea Sovietică 
la 22 martie. După cum re
latează agenția TASS, la bor
dul satelitului sînt instalate 
aparate pentru continuarea 
explorării spațiului cosmic.

Remaniere guvernamentală 
în Republica Africa Centrală

BANGUI 22 (Agerpres). — 
Președintele Republicii A- 
frica Centrală, Jean Bedel- 
Bokassa, a procedat la o re
maniere a guvernului său — 
anunță agenția France Pres- 
se. Printre schimbările sur
venite figurează desființarea 
Ministerului Energiei și în
locuirea departamentului pen
tru foștii combatanți și cen
trele naționale de orientare 
cu un Secretariat de stat. An
tonio Frank, titularul depar
tamentului amintit, a fost 

ședinte al republicii. El a 
dat cuvîntul lui Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, ca
re. in numele Comitetului 
Central al Partidului și C.C. 
al Frontului Național al R.S. 
Cehoslovace a propus drept 
unic candidat al Frontului 
Național pe generalul de 
armată Ludvik Svoboda pen
tru funcția de președinte al 
Republicii.

In urma votului secret al 
deputaților. generalul de ar
mată Ludvik Svoboda a fost 
reales, pentru o perioadă do 
încă cinci ani, președinte al 
Republicii Socialiste Cehoslo
vace.

Lucrările Comitetului interguvernamental 
al științei și tehnologiei pentru dezvoltare

WASHINGTON 22 — Co
respondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite : La 
palatul Națiunilor Unite clin 
New York se desfășoară, în 
prezent, lucrările Comitetului 
interguvernamental al știin
ței și tehnologiei pentru dez
voltare, din care face parte 
și România.

Pînă în prezent au avut loc 
dezbaterile generale privind 
sarcinile și obiectivele știin
ței și tehnologiei în cadrul 
celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare, precum și asupra ro
lului important al științei și 
tehnicii în dezvoltarea națiu
nilor, temă adusă în aten
ția și preocupările Organiza
ției Națiunilor Unite din ini
țiativa României la cea de-a 
25-a sesiune a Adunării Ge
nerale, din anul 1970.

Poziția țării noastre față 
de problemele aflate în dez
baterea Comitetului intergu
vernamental al științei și 
tehnologiei pentru dezvoltare 
a fost prezentată de prof. 
Dr. Alexandru Spătaru. Vor- 

numit ministru al planului, 
cooperării internaționale și 
statisticii, în locul lui Andre 
Zaniffe Touambona. Totoda
tă, Ange Patasse, fost minis
tru de stat delegat la Pre
ședinția Republicii, însărci
nat cu dezvoltarea rurală, de
vine ministru de stat însăr
cinat cu sănătatea publică și 
problemele sociale, în timp 
ce Andre Dieudonne Magale, 
care a conclus acest sector, 
devine ministru al dezvoltă
rii rurale.

CIUDAD DE PANAMA 22.
— Trimisul special Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite : 
Consiliul de Securitate, întru
nit în sesiune specială la 
Palatul Legislativ din Ciu
dad de Panama, între 15 șl 
21 martie, la invitația gu
vernului Republicii Panama, 
și-a încheiat lucrările.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
a fost înscrisă problema pri
vind examinarea măsurilor 
orientate spre menținerea și 
întărirea păcii și securității 
în America Latină, în con
formitate cu princiniile și 
dispozițiile Cartei O. N. U. 
Membrilor Consiliului de Se- 

bitorul a subliniat, între al
tele, că stabilirea opțiunilor 
politicii științei și tehnolo
giei face parte din dreptul 
suveran al fiecărui stat de 
a-și formula propriile strate
gii ale dezvoltării social-eco- 
nomice, de a stabili direcțiile 
evoluției sale, in conformita
te deplină cu nevoile și ne
cesitățile sale imediate și de 
perspectivă și în concordan
ță cu linia generală a poli
ticii sale. El a evidențiat 
progresele înregistrate de Ro
mânia pe tărîm științiife, în 
ultimii ani, referindu-se, în

Amploarea acțiunilor 
greviste în Anglia

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Situația socială din Marea 
Britanie continuă să fie agi
tată, ca urmare a amplifică
rii mișcărilor revendicative 
declanșate in numeroase sec
toare de activitate. In timp 
ce greva personalului neme
dical al spitalelor continuă 
de trei săptămîni, fără între
rupere, miercuri 36 000 de 
profesori din întreaga An
glie n-au mai participat la 
cursuri, organizind numeroa
se manifestații în sprijinul 
revendicărilor lor. Traficul 
aerian a fost perturbat de 
greva personalului auxiliar 
al marelui aeroport londonez 
Heathrow și de la alte aero
porturi din țară. Peste 17 000 
de muncitori de la cunoscute
le uzine de automobile 
„Chrysler- și „Triumph- din 
Coventry se află, de aseme
nea, in grevă. In ce priveș
te acțiunile muncitorilor din 
industria gazelor, după con
sultarea, prin vot, a celor 
47 000 de membri ai sin

curitate 1e-au fost supuse 
spre dezbatere și aprobare 
două proiecte de rezoluție • 
Unul referitor la Canalul 
Panama, iar al doilea cu pri
vire Ja drepturile suverane 
ale țărilor latlno-americane 
asupra bogățiilor lor natura
le și la activitatea acelor în
treprinderi care, în mod de
liberat, exercită, presiuni a- 
supra țărilor din America 
Latină.

După deliberări care au du
rat șase zile, miercuri seara, 
s-a trecut la votarea celor 
două documente. Proiectul de 
rezoluție cu privire la Cana
lul Panama, în care sînt rea
firmate drepturile exercitării 
suveranității depline de că
tre Republica Panama asupra 
întregului teritoriu național, 
a întrunit 13 voturi. Delega
ția Marii Britanii s-a abți
nut de la vot. Documentul a 
fost însă respins ca urma
re a faptului că delegația 
S.U.A., membru permanent 
al Consiliului de Securitate, 
a făcut uz de dreptul său 
de veto. In continuare, a fost 
supus la vot proiectul de re
zoluție cu privire la dreptu
rile suverane ale țărilor A- 
mericii Latine asupra bogă
țiilor lor naturale, care a 
fost aprobat cu 12 voturi.

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare 

al 0. N. U.
GENEVA 22 (Agerpres). — 

La Geneva s-a desfășurat, 
joi, a 594-a ședință a Comite
tului pentru dezarmare al 
O.N.U. Au luat cuvîntul re
prezentanții Japoniei, Mexi
cului și Marocului, care au 
abordat problema încheierii 
unor acorduri privind interzi
cerea totală a experiențelor 
nucleare și a armelor chi
mice.

context, la importanța deose
bită acordată integrării în- 
vățămîntului, cercetării și 
producției în accelerarea 
progresului economic și social 
în țara noastră. In încheiere, 
vorbitorul a relevat impor
tanța cooperării internaționa
le în domeniul științei și teh
nologiei pentru dezvoltarea 
națiunilor, subliniind faptul 
că România este gata să par
ticipe la un larg schimb de 
valori științifice și tehnolo
gice în condiții de reciproci
tate, echitabile și nediscrimi
natorii.

dicatului respectiv, liderii or
ganizațiilor profesionale ur
mează să ia o hotărîre cu 
privire la propunerile a- 
vansate de cercurile patrona
le. De asemenea, în ramura 
căilor ferate, liderii sindicali 
examinează, în prezent, noi
le propuneri avansate de re
prezentanții guvernului, în 
vederea reglementării con
flictului de muncă din acest 
sector.

Amploarea acțiunilor gre
viste, declanșate în semn de 
protest față de „planul anti- 
inflaționist" al guvernului 
britanic, care prevede în
ghețarea salariilor, în timp ce 
permite majorarea prețuri
lor la o serie de produse, în
tre care cele alimentaro, a 
fost evocată, la 21 martie, în 
cadrul unei dezbateri de ur
gență în Camera Comunelor, 
cu prilejul căreia, opoziția 
laburistă a depus o moțiune 
de neîncredere în guvernul 
conservator.

FILME
VINERI, 23 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Lupul mărilor , Repu
blica : 20 000 de leghe sub 
mări : PETRILA : Directo
rul ; LONEA — Minerul : 
Vedere de pe pod ; ANI- 
NOASA: Ferma din Arizona; 
VULCAN : Marea hoinărea
la ; LUPENI Cultural : Quei- 
mada ; Muncitoresc ; Mania 
grandorii ; URICANI : Noi 
doi bărbații.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,05 

Cintec și joc pe plaiurile 
țării; 5,40 Piese de estradă; 
6,00—8,08 Radioproqramul 
dimineții 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon, me

lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Memoria pă-
raintului românesc ; 10,00
Buletin de știri ; 10,05 Muzi
că populară ; 10,30 Melodii 
de Vasile V. Vasilache și Jo
nny Răducanu ; 11,00 Buletin 
de știri; 11.05 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor; 11,15 
Litera și spiritul legii; 11,30 
Medalion coral ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13,30 Concert de prînz ; 14.00 
Compozitorul săptămînii;
14,41 Muzică de promenadă; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Radioancheta economică;
15.20 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15
„Trandafir, floare aleasă";
16,35 Ansambluri corale de 
tineret bucureștene ; 17,00
Pentru patrie; 17,30 Concert 
de muzică populară ; 18,00
Orele serii; 20,00 Zece melo

dii preferate ; 20,45 Consem
nări; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,25 Moment poetic;
21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

T V
9,00 Curs de limbă rusă — 

Lecția a 46-a ;
9,30 O viață pentru o idee ; 

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Teatru scurt: „Discurs 

pentru o floare41 — de 
Paul Everac (reluare);

11.10 Portativ '73;
11,50 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret" ;

12,30 Moment folcloric ;
12,40 Municipalitatea răspun

de bucureșteanului (re
luare) ;

13,00 Telejurnal ;
16.00—17,00 Teleșcoală — 

Matematică. Literatură 
română ;

17.30 Curs de limbă engleză 
— Lecția a 45-a (relu
are) ;

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

pentru conducătorii au
to;

18.50 Teleconferință de pre
să ;

19.20 1 001 de seri ■,
19.30 Telejurnal — Cincinalul 

înainte de termen —
cauză a întregului po
por ;

20,00 In cronica ta. tară ;
20.40 Film artistic. Marele 

Scott ;
22.20 Imagini din Pakistan ;
22.30 24 de ore ;
22.40 Teleglob: Irak
23,00 Cîntecele pe care le-am 

iubit.

$ Agenția de presă „Elibe
rarea" Informează că 30 de or
ganizații culturale, politice șl 
sociale, precum și numeroase 
personalități saigoneze au lin
șat recent un apel prin care 
aprobă politica de înțelegere 
națională și cer punerea în li
bertate a tuturor deținuților 
politici, luptători pentru pace 
șl înțelegere națională, aflați 
în închisorile Administrației 
de la Saigon.

• In capitala Statelor U- 
nite au început lucrările Con
ferinței anuale a Comitetului 
pentru schimburi internaționa
le de cercetători științifici, la 
care participă reprezentanți 
din numeroase țări ale lumii, 
printre care și România.

• Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a 
primit delegația guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, condu
să de Klm Eun Hwan, minis
trul de externe adjunct al 
R.P.D. Coreene, care a făcut

o vizită In Chile.

$ Republica Panama și Re
publica Populară Bulgaria au 
stabilit relații diplomatice - 
s-a anunțat la Ciudad de Pa
nama.

@ Președintele Senegalului, 
Leopold Senghor, aflat la Bru
xelles. pentru negocieri cu o- 
ficialitățile C.E.E., in calitate 
de președinte al Organizației 
comune africane, malgașe șl 
mauriciene, a Informat, in ca
drul unei conferințe de presă, 
că va discuta, luna viitoare, 
cu reprezentanții altor state 
airicane, posibilitatea asocierii 
acestora la Comunitatea Eco
nomică Europeană.

• Pentru prima oară în re
lațiile mongolo-enqleze, la 21 
martie, la Londra, a fost sem

nat un acord comercial între 
cele două țări.

£ In cadrul unei declarații 
guvernamentale asupra polili- 

cli externe, făcută miercuri in 
parlamentul suedez, ministrul 
de externe al acestei țări, 
Krister Wickman, a anunțat 
că Suedia va stabili relații di
plomatice cu Republica Popu
lară Democrată Coreeană in 
cel mai scurt timp.

£ In capitala Libanului a 
avut loc joi o nouă reuniune 
a Consiliului Ministerial al 
Organizației statelor exporta
toare de petrol (OPEC), con
sacrată examinării unor mă
suri pentru compensarea pier
derilor sil'fcrite de țările ex

portatoare de țiței în urma re
centei devalorizări a dolaru
lui american.

£ Cursul valorilor ameri
cane a înregistrat, miercuri, 
la bursa din New York, o no
uă scădere importantă : oficia
litățile S.U.A. au anunțat că 
indicele prețurilor cu amă
nuntul a atins nivelul cel mai 
ridicat din ultimii 22 de ani, 
determinind — potrivit agen
ției France Presse — .descu
rajare în rîndul investitori
lor".

O Aproximativ 40 000 de 
polițiști din diferite provincii 
argentiniene (Buenos Aires, 
Mendoza, San Juan, San Luis, 
Cordoba și Sania Fe) au de
clanșat o acțiune revendicati
vă, prin încetarea activităților 
în comisariate și posturile de 
politie locale, cetind aceleași 
salarii și avantaje cu colegi! 
lor din capitală — anunță a- 
gențiile Associated Press, Reu
ter și France Presse,
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