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încheierea vizitei oficiale
a Maiestății Sale Imperiale, 
Mohammad Reza Pahlavi 

Aryamehr. Sahinșahul Iranului
Ceremonia plecării din CapitalăMarți, 5 iunie, s-a încheiat vizita oficială pe care Maiestățile Lor Imperiale, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șa- hinșahul Iranului și Farah Pahlavi Șahbanu a Iranului, au întreprins-o în România, la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae 

Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.Opinia publică din țara noastră a urmărit cu viu interes acest eveniment politic de însemnătate majoră, care deschide o etapă nouă, superioară, în istoria relațiilor bilaterale, perspective pentru o dez

voltare și mai viguroasă a prieteniei și colaborării româ- no-iraniene, în spiritul principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și
(Continuare in pag. a 4-a)

Un sfert de veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție industrială 

STĂPÎN E OMUL MUNCITOR Colectivele de ceferiști 
își reafirma vrednicia

DECLARAȚIE SOLEMNĂ A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA ȘI IRANULUI

Au fost necesari multi ani, 
ani de luptă, de lupfă grea, 
riscantă, nu de puține ori cu 
ciocniri violente pentru a ve
ni ziua cea mare — de 11 iu
nie 1948 — cind posturile de 
radio au transmis Decretul 
prin care se transpunea în 
viată unul din marile vise a- 
le poporului român : naționalizarea principalelor mijloace de producție industrială.

încă din anii grei ai ilegali
tății Partidul Comunist Ro
mân a nutrit speranța că va 
veni ziua cind stăpîn in tară 
va fi poporul, omul muncitor, 
trudit și exploatat nemilos 
de o mină de inși, avizi după 
îmbogățire, lux și desfriu. A 
luptat din răsputeri partidul 
pentru apropierea izbînzii, 
pentru ca pălmașii să devină 
stăpîn! în {ara lor.A fost marea zi de 11 iu
nie 1948. Au trecut 25 de ani 
de atunci și parcă-i atît de 
pufin ca să putem măsura 
cu exactitate acest drum de 
impetuoasă dezvoltare a in
dustriei romanești, a tării în
tregi. Statisticile păstrează 
nealterate, date, cifre, aspec
te, intimplări din acel an 
1948, care puse alături de a- 
celea din 1973 ne par de ne
luat în seamă dar atit de con- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Acțiuni de economisire a metaluluiDe curînd, la sediul comitetului U.T.C. al minei Uricani a fost întoefnit un bilanț deosebit de fructuos. Este vorba de cantitățile de metal colectate de tineri prin acțiuni de muncă patriotică : 28 000 kg.fler vechi. 1 160 kq„ cupru și 820 kg. aluminiu. Prin predarea acestor cantități de metal vechi s-au realizat economii in valoare de 44 932 lei.Secretarul comitetului U.T.C. din cadrul E.M. Uricani, luliu Pavel, ne înfățișează una din explicațiile succesului :„La început am intîmpinat rinele greutăți, deoarece observam că la chemările comitetului U.T.C. răspund mereu aceiași tineri. Treptat, am reușit. insă, să antrenăm un număr mare de tineri la acțiuni
r
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TRANZISTOARECu ani în urmă, tranzistorul era considerat un obiect... de lux. Cine intra in posesia unui asemenea aparat, era mîndru. Că s-au înmulțit și că oricine dispune azi de suma cu pricina poate deveni și proprietarul lui nu e lucru rău, aș zice dimpotrivă I „Civilizația" aceasta a tranzistorului a adus însă și o seamă de necazuri, legate nu atit de caracterul tehnic al noutății cit de mînuirea ei. Pentru unii, a avea un tranzistor a rămas un act de bravură, gen „cine-s eu I" lată ce am văzut și auzit într-o zi. Trecea un cortegiu funerar. Rudele, prietenii, cunoscuții, conduceau in tăcere, triști și reculeși, un om, pe ultimul său drum. Trecătorii se opreau un

moment și-și plecau frunțile. In acest timp un tînăr tranzistorizat, aflat pe marginea străzii, mînuia frenetic clapele și rotițele aparatului pînă cind in pilnia cutiei printre frîn- turi de posturi și-a făcut loc, cu voce plină, un „Tudorițo nene", potrivit momentului ca nuca-n perete. M-om apropiat și sub privirile aprobatoare ale oamenilor din jur i-am închis „cutia*1. Simțeam nu numai revoltă dar și scîrbă pentru atitudinea acestui semen... M-a privit urît dar poate mai tîrziu a înțeles. Cred ! E greu insă cu alții, care-și pun aparatele de radio „la patru motoare" pe stradă, in magazine, în restaurante, în trenuri, ba chior și la spectacole. Sub claia a cite unuia, e o frunte cit un deget iar sub ea un creier din boabe de soia. Ei, și ăsta are nevoie, dom’le, de cele mai inimaginabile grupuri și bucăți muzicale, toate date Io intensitate maximă ca, în fine, după o judecată care-l face să transpire, să pronunțe verdictul : „E mișto I"Aici cred că lupta e mai lungă. Opinia publică ore un cuvînt de spus, ba de multe ori e cazul să intervină și organele de ordine...
Viorel MORARU

vingătoare pentru a ne între
gi imaginea pătrarului de 
veac de industrie socialistă 
realizată, condusă și patrona
tă de puternica noastră cla
să muncitoare in frunte cu 
partidul său comunist. Patro
nată, da, pentru că — așa

• Un act istoric de 
covârșitoare importanță 
pentru destinele poporu
lui român • Amintiri 
despre acea zi de 11 iu
nie 1918 • Noi sîntem 
producători, proprietari, 
beneficiari.

cum se exprima deunăzi un 
muncitor de la întreprinderea 
de utilaj minier Petroșani — 
„azi. patroni sîntem noi, mun
citorii. Noi producem, noi 
vindem produsele, noi- bene
ficiem de rezultatele muncii 
noastre".

Aici, la I.U.M. Petroșani1’ci
frele vorbesc deosebit de 
convingător despre cadența 
întreprinderii în cei 25 de 
ani, de cind întreprinderea 
este condusă de clasă mun
citoare.

le organizate. Am căutat să educăm responsabilitatea fiecăruia, evidențiind importanța pe care o poate avea fiecare bucată de metal pentru economia națională".Rezultatele bune' obținute se datoresc sprijinului deosebit primit din partea organizațiilor U.T.C. din cadrul sectoarelor III, I, și V, de unde s-au evidențiat tinerii Iulian Tom», Ionel Făgaș, Grigore Colceriu, Ion Jocea, Adriana Calotă, Gheorghe Goleanu, Nicolae Holman. Ion Silași și alții.Realizările de pîng acum constituie un imbold pentru acești tineri harnici în vederea obținerii unor noi succese închinate zilei de 23 Auqust.llie COANDRAȘ, corespondent

Dintr-un caiet voluminos 
am extras cîfiv'a indicatori e- 
conomici ai anului 1948 : 
producția anuală a Ă.C.P. (A- 
telierele Centrale Petroșani) 
era de 16 570 mii lei, produc
tivitatea muncii — 26 267 pe 
salariat la un efectiv de 742 
de angajafi, dintre care 651 
muncitori. Principalele utila
je ce se fabricau la A.C.P. 
erau vagonete de mină (520 
bucăți pe an), scocuri osci
lante (480 bucăji), piese de 
schimb (1 245 tone).

Să alăturăm cîteva cifre a- 
le anului 1973, cel mai dina
mic din elfi a parcurs Ro
mânia în ultimul sfert de 
veac și să facem singuri 
comparațiile, deși vă va ti 
cam greu necunoscîhd înal
tul grad de mecanizare ' și 
modernizare a I.U.M. Petro
șani de azi. Producția globa
lă anuală a întreprinderii în
sumează aproape 263 milioa
ne lei, producția marfă 240 
milioane, productivitatea 
muncii- pe salariat este de 
150 569 Tei, iar efectivul to
tal a crescut de peste 3 ori, 
incluzînd și numărul de u-

Dan VRÎNCEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

De ce remedierea avariilor, 
din lipsa unei piese de schimb, se face 
în proporție de 95 la suta „cu creionul* * ?

Aplicarea Decretului nr. 162 cere:
— simplificarea scriptologiei
— eliminarea verigilor intermediare
— creșterea răspunderii personale a salariațilorCineva spunea că o defecțiune electromecanică este remediată, în medie, aproximativ în două zile — (deci în 48 de ore, dacă nu și mai mult) din care foarte puțin timp (4—5 ore, dacă nu chiar mai puțin) reprezintă munca efectiv prestată „cu șaiba în mînă“. In rest', se zice, ar fi vorba de timpul în care defecțiunea este remediată cu... creionul ! Oare, așa stau lucrurile ? Cit adevăr există în aprecierea de mai sus prin care ni se sugerează o atît de „laborioasă11 (a se citi inutilă) activitate de birou ?Dorința de • a răspunde a- cestor întrebări ne-a condus la una din exploatările miniere din municipiu. Constatările făcute aici — este vorba de mina Paroșeni — își păstrează valabilitatea și pentru celelalte Unități ale Centralei cărbunelui Petroșani. Facem această precizare pentru ca lecfurarea rin- durilor noastre să nu conducă la concluzii asupra unei arii mai restrînse de interes, decît merită marea problemă a aprovizionării cu piese de schimb a brigăzilor de mineri, a remedierii operative a defecțiunilor electromecanice ivite în subteran.Din multitudinea constatărilor noastre am renunțat la o înșiruire de date și cifre, păstrînd doar ceea ce este e- șențial — mecanismul hîrti- ilor, activitatea „cu creionul" — socotind că particularități-

Depășiri la toți indicatoriidită de altfel în realizările obținute în luna mai cum sînt: încadrarea în normele de rulaj a vagoanelor, depășirea tonajului brut la trenurile de . marfă cu 7.81 la sută, creșterea vitezei de circulație a acestora cu 0,86 Ia sută, realizarea indicatorului de încărcătură statică în proporție de 101.8 Ia sută tonă/osie și reducerea aceluia de tranzit, cu manevră cu 0.83 la sută.In obținerea acestor succese s-au- evidențiat inginerul Victor Iloiu, șeful regulatorului, Vibrel Svlchiu, Constantin Mirescu, Ioan Hăndurea- nu. Constantin Balinca, Ion Sucală și Ion Neagu, operatori.

Punînd un accent deosebit pe operativitatea informației și ca urmare pregătit pentru a face față oricărei solicitări, colectivul regulatorului de circulație .Petroșani urmărește zilnic înfăptuirea indicatorilor planului operativ. — greutatea pe osie, stationarea vagoanelor de marfă, cantitatea de mărfuri transportată, respectarea normelor de siguranță a circulației ș. a., luînd măsuri prompte pentru , soluționarea problemelor ce le ridică activitatea; de transport în raza sa de activitate dintre Lupeni —- Subcetate .—. Bouțari.Buna activitate a regulatorului de circulație este cglin-
Vagoane reparate 
imobilizare redusAntrenate în întrecerea socialistă brigăzile complexe conduse de Nicolae Nenu și Ion Godeanu, reușesc, sub îndrumarea maistrului Virgil Colțatu. să-și realizeze și depășească lună de lună sarcinile de plan și angajamentele luate, situînd astfel colectivul de muncă al atelierului de zonă C. F. R. Petroșani în fruntea întrecerii.La 31 mai a.c., de exemplu, 

le care însoțesc un caz sau altul nu pot schimba prea mult natura mecanismului, nu reduc prea mult filiera scriptică pe care o urmează un șurub, sau o piuliță, prin birourile oricărei exploatări. Recurgem, deci, la o reconstituire în care elementul imaginației nu deține mai mult de 1 la sută.Pentru fixarea scocului în jgheabul transportorului care deservește complexul la un abataj frontal, de mare capacitate, sînt necesare la un moment dat', circa 200 de cleme ,,pe dreapta". Maistrul de revii- întocmește comanda necesară. Ne aflăm în fața primei hîrtii. Nici nu o contestăm, nici nu-i justificăm

Sosesc din șut minerii uneia dintre cele mai harnice brigăzi de la sectorul IV al minei
Vulcan condusă de Constantin Nicolaescu. latâ-i coborînd scările spre baie împreună cu șeful 

lor de brigadă.

In ziarul nostru de mîlne, pagina

INDIVID - COLECTIVITATE
• Dialog etic : PRODUCĂTORI ȘI PROPRIE

TARI • O tinără „pe picioarele ei“...... Și un tînăr
care vegetează din truda mamei 6 Omul fără., bio
grafie • De la aventură la sustragerea de Ia dato
ria de mamă ® Cititorii au cuvintul : „M-au indig
nat faptele ortacilor noștri mai tineri".

peste plan, timp de

colectivul atelierului prezintă un bilanț .meritoriu : planul lunar de producție a fost realizat în proporție de 110 la sută, pe seama creșterii productivitățiisută. An fost reparate detașare și date în peste prevederi 22 chivalente. Timpul zare a vagoanelor dus cu 30 la sută.
muncii cu 10 Ia prin circulație vagoane e- de irnobili- a fost re-

necesitatea, lăsînd totul la a- precierea altora. După întocmire, comanda pornește pe o filieră destul de complicată, după cum vom vedea, pentru aprobare. Alături de semnătura maistrului, rînd pe rînd, comanda primește semnăturile șefului de sector (beneficiar), mecanicului șef și contabilului șef. Cu cele patru semnături comanda este predată sectorului executant (electromecanic), la atelierul acestuia. Pînă aici toate ar fi bune...Dar, atelierul nu are materia primă din care să execute piesele. In acest caz, în
Ion MUSTAȚA
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Republica Socialistă România și Iranul,Luînd în considerare relațiile de prietenie și de stimă reciprocă statornicite intre cele două țări.Animate de dorința comună de a răspunde aspirațiilor de pace, de apropiere și de înțelegere ale popoarelor român și iranian și de a dezvolta și mai mult relațiile de prietenie și de cooperare între cele două state, pe baza trainică a principiilor și normelor .justiției și dreptului internațional.Dorind să sporească contribuția celor două țări la cauza păcii și securității internaționale, precum și la dezvoltarea cooperării intre toate statele.Reafirmind atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă voința popoarelor de a trăi in pace unul cu altul, într-un spirit de bună vecinătate și de deplină înțelegere și de a dezvolta relații amicale intre toate națiunile.Conștiente de răspunderea care incumbă tuturor statelor — mari sau mici — pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în lume și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și de cooperare între toate țările, indiferent de sistemul lor politic, economic și social sau de nivelul lor de dezvoltare,Reafirmind că toate statele, fără nici o deosebire, au dreptul și obligația de a participa la soluționarea problemelor internaționale care le privesc,Exprimind convingerea lor profundă că pacea și securitatea internațională trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului sacru al fiecărei țări la existență, libertate, suveranitate și independență, la pace și securitate, ca și dreptul fiecărui popor de a dispune în mod liber de soarta sa, fără nici un amestec și fără nici un fel de constringere sau presiune exercitate de puteri străine,Hotărite să acționeze in sensul eforturilor generale pentru promovarea condițiilor de pace și securitate in Europa, în Asia și în întreaga lume și pentru dezvoltarea relațiilor amicale intre națiuni.Conștiente de necesitatea sporirii eforturilor, la nivel national și internațional, în vederea asigurării unui progres economic mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare și a reducerii și eliminării marilor decalaje ce Ie separă de țările dezvoltate,Afirmînd dreptul tuturor statelor de a participa la cooperarea internațională și de a a' ea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnicii moderne, Pentru Republica Socialistă
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
GEORGE MACOVESCU 

Ministrul Afacerilor Externe

I. Proclamă voința lor comună :de a dezvolta și stringe relațiile lor prietenești și de cooperare în domeniile politie, economic, științific, tehnologic. cultural-artistic, turistic și uman ;de a dezvolta, pe baze reciproc avantajoase, colaborarea economică în multiple domenii și de a mări schimburile comerciale, favorizind mijloacele de realizare a acestui scop ;de a facilita dezvoltarea schimburilor și a cooperării in domeniile invătămintului, științei, culturii și artelor.II. Proclamă voința lor comună de a fundamenta raporturile dintre ele, precum și cu toate celelalte state, pe următoarele principii :1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor proprii, în deplină libertate și fără nici un amestec străin.2. Dreptul sacru al fiecărui stat la independență, libertate, suveranitate națională și la pace și obligația lui de a întreține relații de bună vecinătate și bună înțelegere cu celelalte state.3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dispune de resursele sale naturale conform intereselor naționale, Ia adăpost de orice constringere sau presiune străină.4. Deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor. Indiferent de mărime, potențial, nivel de dezvoltare, de sistemul lor politic, economic și social și respectarea drepturilor inerente deplinei suveranități.5. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a participa Ia examinarea și rezolvarea problemelor internaționale' de interes comun.6. Asigurarea avantajului reciproc în cooperarea mutuală dintre state.7. Dreptul și îndatorirea statelor de a coopera intre ele, indiferent de sistemele lor so- cial-politice, în diverse domenii cu caracter internațional, în scopul menținerii păcii șl securității în lume și al promovării progresului economic și social al tuturor națiunilor și dreptul necondiționat al tuturor statelor de a participa la cooperarea internațională și de a avea acces nestingherit la ‘’uccririle științei și tehnicii moderne pe plan mondial.8. Neamestecul în treburile interne sau externe ale altui stat, sub nici o formă și nici un motiv.9. Inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială a statelor și, drept consecință, recunoașterea faptului că orice tentativă din partea unui stat îndreptată împotriva uni-Românio

Coordonate hunedorene

NOILE TREPTE ALE
HUNEDOAREI SPRE 

URBANIZAREA MODERNA
Atlat in cel de al treilea 

deceniu de existentă, Orașul 
Muncitoresc al siderurgiștilor 
hunedoreni, continuă să cunoască o amplă și intensă dez- 
voltare. Noile arisamble de lo
cuințe, aflate in construcție 
pe Valea seacă și in apropie
rea pădurii Chizid, vor con
feri orașului o linie arhitectu
rală modernă prin clădirile 
inalte amplasate armonios in 
aceste zone deosebit de pito
rești ale municipiului Hune
doara.

Reflectînd relația 
dintre dezvoltarea 
și cea urbanistică, 
ile social-culturale 
pentru anul 1973, situează ora
șul Hunedoara in primele 
locuri pe tară in acest dome
niu. Elementele principale ca
re stau la baza acestei 
mafii le-am găsit pe 
acolo unde sutele de 
tori se află puternic 
in întrecerea pentru 
termenelor de execuție și pre
darea noilor obiective înainte 
de termen,

La ora actuală, pe șantiere
le celor două cartiere Stadio
nul nou și 1 Mal, se află în 

firească 
industrială 
constructs 
prevăzute

atir- 
șaritiere, 

consiruc- 
angajati 

scurtarea

tății naționale sau integrității teritoriale a altui stal constituie o atingere adusă păcii și securității internaționale.10. Obligația statelor de a se abține în relațiile lor internaționale de a recurge la orice fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură, de la folosirea amenințării cu forța sau a forței împotriva altui stat, sub orice pretext, în orice circumstanță și sub orice formă.11. Dreptul inerent al fiecărui stat Ia apărarea individuală sau colectivă.12. Reglementarea tuturor diferendelor dintre state numai prin mijloace pașnice.In interpretarea și aplicarea lor, aceste principii fundamentale ale dreptului ’ntnrnafțonal sînt legate între ele și fiecare principiu trebuie să fie interpretat în contextul celorlalte principii. Ele trebuie >ă fie respectate riguros de căfre toate statele, în relațiile lor reciproce, și nici o violare » unuia dintre aceste principii nu ar putea fi justificată ni- erodată și în nici o împrejurare.III Proclamă voința lor comună :de a dezvolta relații de prietenie și cooperare cu toate statele, pe baza principiilor mai sus enunțate ;de a acționa în scopul adoptării de măsuri efective în domeniul dezarmării și pentru promovarea destinderii, păcii, înțelegerii și cooperării în Europa. în Asia. și în întreaga lume ;de a colabora între ele și cu celelalte state în vederea întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite în apărarea independenței și suveranității tuturor statelor și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî liber soarta, în consolidarea păcii și securității internaționale și în stimularea cooperării dintre state, în conformitate cu principiile și normele dreptului international :de a participa activ la examinarea și rezolvarea problemelor internaționale în interesul păcii și securității internaționale și al cooperării între toate statele lumii.IV. In vederea examinării problemelor ținînd de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei Declarații, Repu- hli; r Sorîa'i'dă România și Iranul vor dezvolta consultările dintre ele la toate nivelurile. folosind întîlnirile periodice ale miniștrilor afacerile» externe sau ale reprezentanți lor lor, precum și căile diplomatice obișnuite.întocmită la București, Ia 4 iunie 1973, în două exemplare, fiecare în limbile română și persană, cele două texte avînd aceeași valabilitate.Pentru Imperiul Iranului
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR 

Maiestatea Sa Imperială Sahinșahul Iranului 
ABBAS ALI KHĂLATBĂRI 

Ministrul Afacerilor Externe

diierite stadii de lucru toate 
cele 1 500 de apartamente pre
văzute a se preda in acest an. 
Mai mult de iiimătate din a- 
partamentele amintite se eon- 
struiesc in blocuri inalte, rea
lizate din panouri mari prefa- 
bricate din 
nului. cirid 
sintâ toate 
construcție, 
cartiere va
4 000 de apartamente. Și încă 
o cifră foarte concludentă pen
tru amatorii de statistică de
mografică : in prezent, aproa
pe 70 la sută din populația o- 
rașului Hunedoara locuiește in 
case noi. Semnilicafia socială 
a acestui eveniment poate ti 
ușor Înțeleasă din următoarea 
comparație : lată de anul 1948, 
populația orașului a crescut 
de peste 10 ori. Hunedoara a- 
re in prezent de trei ori mai 
multi elevi decît întreaga 
populație a orașului din anul 
1944.

Și pentru că am adus vorba 
despre elevi trebuie să spu-

beton. La linele rise vor da in lolo- 
blocurile aliate in 
zestrea celor două 
crește la peste

Mircea NEAGU

(Continuare in pag. a 3-a)



2 MIERCURI, 6 IUNIE 1973
Modificările codului penal și ale codului de procedură penală (1)

înlocuirea răspunderii penale prin 
sancțiuni cu caracter administrativ

so- do- țină se
Cerințele dezvoltării continue a societății noastre tialiste impun ca și în meniul legislației să se pasul cu schimbările ceproduc în viața economică și socială. Ca urmare a succeselor în economie, a ridicării conștiinței juridice socialiste a maselor, s-au creat în mod legic, condiții care fac să descrească trejjtat pericolul social al unor infracțiuni.Modificările recente aduse codului penal și codului de procedură penală, reflectînd tocmai aceste schimbări, sînt determinate de necesitatea ca măsurile de apărare împotriva manifestărilor antisociale să se adapteze noilor cerințe ale dezvoltării și ca legea penală să se poată aplica mai suplu și mai corect acestor manifestări.Desigur, modificările aduse legislației penale în discuție, adoptarea unor instituții ca cea a înlocuirii răspunderii penale nu înseamnă însă că față de elementele periculoase ce comit fapte dăunătoare societății, nu trebuie dusă pe mai departe o politică penală fermă, prin aplicarea pedepselor în raport de gravitatea faptelor săvîrșite. In consecință este tot atît de adevărat și firesc, ca o faptă care, privită în general, prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni prevăzute de lege (de pildă, un furt) să nu fie totuși considerată infracțiune atunci cînd prin conținutul ei concret și prin împrejurările în care se comite nu mai prezintă gradul de pericol social care să justifice aplicarea unei pedepse.In această idee, în articolul 181 noul cod penal consacră regula potrivit căreia nu constituie infracțiune fap-

ta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile ocrotite (suveranitatea, independența și unitatea statului, proprietatea socialistă, persoana și dreptului ei, în-
luată în seamă, etc. și care, în aceleași condiții, chiar dacă s-ar repeta va rămîne fără importanță. Ar fi greșit însă dacă s-ar pune semn de egalitate între lipsa vădită de importanță și valoarea mică a

LEGILE TĂRIItreaga ordine de drept) precum și prin conținutul ei concret este vădit lipsită de importanță neprezentînd gradul de pericol social al infracțiunii. Ce înseamnă însă „a- tingere minimă", „lipsa vădită de importanță" a unei asemenea fapte ?După cum se știe, fiecare infracțiune se realizează într-c ambianță proprie alcătuită din situații, împrejurări, mijloace și motive de natură să-i caracterizeze gravitatea și să-i fixeze periculozitatea socială. Cînd particularitățile concrete privitoare la constitutive ale precum și la complexul de date privind condițiile în care a fost săvîrșită, conduc la concluzia că prin fapta comisă s-a adus o atingere minimă valorii ocrotite de legea penală, (persoanei, proprietății, etc.), fiind lipsită vădit de importanță, ea nu mai poate fi considerată ca socialmente periculoasă si. deci, ca infracțiune. Cu alte cuvinte, este lipsită vădit de importanță fapta prin care nu s-au produs urmări specifice infracțiunii : neliniște sau nesiguranță, dezaprobare colectivă, vătămare ce merită a fi

elementele infracțiunii

prejudiciului, cum se observă uneori în practică. In acest sens, noua reglementare oferă criterii precise și obligatorii de apreciere a gradului concret de pericol social și anume : modul și mijloacele de săvîrșirea faptei, scopul urmărit, împrejurările în care s-a săvîrșit fapta, prejudiciul cauzat, persoana și conduita făptuitorului. Numai o analiză minuțioasă a acestor criterii în ansamblul lor, într-un caz concret dat, poate servi de temei legal pentru înlocuirea răspunderii penale prin sancțiuni cu caracter administrativ și să prevină astfel o falsă aparență a lipsei de pericol social. Care sînt însă sancțiunile cu caracter administrativ, cine le aplică și cum se pun ele în executare ?Potrivit noii reglementări, aceste sancțiuni sînt: mustrarea, mustrarea cu avertisment și amenda de la 100 — 1 000 lei. Ele se aplică atît în faza de urmărire penală — de către procuror— cît și în faza de judecată, de către instanță, în primul caz dîndu-se ordonanță de neurmărire iar în celălalt caz pronunțîndu-se achitarea făptuitorului pentru inexistența infracțiunii.

Executarea sancțiunii mustrării sau a mustrării cu aver- lisment se face de îndată în ședința în care s-a pronunțat hotărîrea, în prezența obligatorie a făptuitorului. In cazul amenzii, punerea în executare a acesteia se face de către organul judiciar care a aplicat-o și se execută de administrația financiară din cadrul consiliului popular al domiciliului făptuitorului, prin trimiterea unui extras cu acea parte din dispozitivul hotărîrii judecătorești ordonanței procurorului, se referă la amendare.Răspunderea penală poate fi înlocuită și în infracțiunilor gea prevede procedurii de nu s-a ajuns iar pedeapsa i re de 6 luni închisoare. In acest caz sancțiunea administrativă se aplică de instanța de judecată atunci cînd cauza respectivă nu a fost rezolvată de către organul de influențare obștească și dacă, bineînțeles, a fost sesizată de către partea vătămată.Instituția înlocuirii răspunderii penale — prin sancțiunea administrativă ori prin formă de influențare obștească (încredințarea pe garanția făptuitorului, trimiterea cauzei la organizație și rezolvarea directă a unor cauze, din cele arătate mai sus, de către organul de influențare obștească) constituie o nouă mărturie a umanismului legii noastre penale, a grijii pe care societatea o îndreptarea ce-

cazul pentru care le- obligativitatea■ împăciuire (și la împăciuire), nu este mai ma- închisoa’re.sancțiunea

poartă pentru lor vinovați.DavidProcuror șef
Șeful unității nr. 8 cizmărie, din cadrul complexului cooperativei „Deservirea" din Lupeni, comunistul Floricel Marin, considerat un bun specialist dar și un conducător cu reale calități organizatorice, făcînd un bilanț al realizărilor unității, îmi declara printre ațele :„...Noi sîntem un colectiv a cărui activitate este, poate, mai puțin cunoscută... Cu toate acestea să știți că în ultimul timp sîntem asaltați de clienți. Comenzile vin în- tr-un flux continuu. Explicația ? Poate noua structură organizatorică. Recent ne-am eontopit cu unități similareIto.
Aproape de 

„granița’* artei> 3?!ale cooperativei „Parîngul" din Vulcan... Apoi am fost înzestrați cu materiale de calitate superioară, de mare căutare, mai ales piele super fină și lac, ambele de diverse culori și nuanțe. Mai pot să vă spun că am terminat cu plimbările la unitatea de cizmărie din cartierul Braia pentru croiul competent al comenzilor. Ne-a fost repartizată pentru aceasta tovarășa Margareta Popescu, o mese- riașă foarte pricepută, serviabilă dar și exigentă în materie de economii... De asemenea, ca urmare a fuzionării, am primit de la Vulcan calapoade moderne cu care putem onora mult mai multe comenzi".Fără să vreau, ochii înregistrează munca îndemînatică a oamenilor aplecați asupra lucrului... Știe oare clientul cită sudoare și fantezie se consumă aici, că acești muncitori modești, simpli de felul lor, se apropie prin munca lor de „granița" artei ?Pentru luna aprilie colectivul acestei unități și-a propus depășirea sarcinilor cu 15 la sută....Obiectivul a fost realizat cu succes, la aceasta contribuind toți lucrătorii : dar mai ales loan Hoca, Constantin Dobre, Margareta Popescu șiPartenie Foteche.luliu POPALupeni

Ce au însemnat cei 25 de ani trecuți de la
naționalizarea principalelor mijloace de 

producție, pentru industria constructoare
de mașini

Oi ■ nil în Imit dniiiieMăi mult de 100 de noi obiective și capacități de producție vor intra în funcțiune anul acesta în industria constructoare de mașini. Se dezvoltă astfel potențialul productiv al unor mari întreprinderi ca: Uzina mecanică Roman, „Timpuri Noi" — București, Uzina de piese auto de schimb — Sibiu și al altor unități ceea ce constituie o contribuție importantă la realizarea, în acest an, a unei producții suplimentare de aproximativ 4,4 miliarde lei. Noile obiective vin să întregească dezvoltarea impetuoasă pe care această ramură de importanță vitală a economiei naționale a cunoscut-o în decursul celor 25 de ani care au trecut de la naționalizarea principalelor mijloace de producție. Cît de mare este saltul pe care industria constructoare de mașini l-a făcut, în toate direcțiile, de-a lungul celor două decenii și jumătate de dezvoltare planificată, rezultă din faptul că astăzi ea realizează întreaga producție a anului 1938 în numai 6 zile. Circa 70 la sută tlin necesarul intern de instalații și utilaje grele, de unelte și echipamente perfecționate electronice și tehnice este acoperit de propria industrie.Participind cu entuziasm la marea întrecere realizarea înainte de termen
mașini- electro-pentru l-^ realizarea înainte de termen a cincinalului, oamenii * muncii din întreprinderile de mașini grele, mașini- unelte și de produse electrotehnice și-au creat de pe acum condiții pentru ca anul 1975 să marcheze dublarea producției față de realizările din 1970 și o creștere de 4,5 ori în comparație cu 1965. Se lărgește “în același timp, de la an la an, gama sortimentală — în perioada 1970—1973 ajungîn- du-se la o medie anuală de circa 1 000 produse noi sau modernizate, ceea ce înseamnă că prevederile cincinalului, in această direcție, vor fi realizate cu un an mai devreme. Astfel, mai mult de 67 la sută din volumul producției globale urmează să fie constituit din produse noi, moderne. Pe bună dreptate, se spune astăzi că actualul cincinal este cincinalul agregatelor energetice de 180—330 M'W, al caza- nelor de abur de 1065 t/h, al echipamentelor de foraj de mare adîncime, al primelor linii tehnologice complete pentru industria chimică și cea a cimentului, al autocamioanelor grele cu motor diesel, al mașinilor-unelte cu comandă numerică ,al calculatoarelor din generația IlI-a, al navelor de 55 000 tdvvActualul program economic, elaborat de Conferința Națională a partidului în lumina Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., stabilește sarcini importante pentru dezvoltarea în continuare a industriei noastre constructoare de mașini. Potrivit datelor preliminare, obținute în urma unor analize temeinice, se confirmă posibilitățile obținerii unor importante producții suplimentare, astfel încît în 1975 întreprinderile acestei ramuri să atingă un nivel de producție de peste 135 miliarde lei, ceea ce înseamnă, pentru ultimii trei ani ai cincinalului, obținerea unui ritm mediu anual de dezvoltare de peste 25 la sută.(Agerpres)

Să fie eradicat comerțul ambulant cuVînzarea nestingherită a semințelor prăjite — de dovleac și floarea soarelui — în cele mai frecventate locuri ale orașelor din Valea Jiului a creat deja o opinie de masă potrivnică acestei practici. Dovadă, repetatele sesizări adresate redacției de către cetățenii care țin la salubrizarea ților în care trăiesc cesc...La o astfel de semnată țeni din centrul orașului Petroșani", în care ne sînt demonstrate urmările de loc plăcute ale comercializării pe scară largă a semințelor în punctul de „desfacere" din fața parcului de pe strada Republicii, Comitetul e- xecutiv al Consiliului popular municipal Petroșani ne dă următorul răspuns :..Scrisoarea este justă și valabilă pentru toate localitățile din Valea Jiului.

localită- și mun-sesizare,„un grup de cetă- centrul

Pentru eliminarea acestor stări de lucruri, atît de dăunătoare curățeniei orașelor, s-a trasat ca sarcină comitetelor executive ale consiliilor populare, respectiv serviciilor de gospodărie în vederea intensificării controlului privind curățenia.Totodată, a fost solicitat

semințe prăjite Iși organul de miliție pentru a aplica amenzi la a- cele persoane care vînd semințe în locuri interzise".Așteptăm intervenția fermă a celor ce au primit sarcina de a eradica, în scurt timp, comerțul ambulant cu semințe prăjite.Iosif DAVID

La colțul străzii mari - vinzătorii de semințe.

Răspundem celor ce ne scriu

r A

MANIU,al Procuraturii locale Petroșani

• MARIA MIHAI, Lupeni. Potrivit prevederilor Decretului nr. 285/1960, republicat cu modificări în martie 1972, cei angajați anterior temporar pot beneficia de dreptul la alocație de stat pentru copii, după 90 de zile calendaristice trecute de la data cînd au devenit angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată.

al Centrului de distribuire a energiei electrice Petroșani îi așteptați să vă... lumineze, în sfîrșit, strada. Noi v-am înțeles și am dat curs doleanțelor dv. pe cît ne-a stat în putință. Acum e rîndul... celorlalți.

te au aprobat cu strîngere de inimă, la cererea respectivi, sacrificarea doi tei. Nu era rău, dacă în locul celor tăiați plantau imediat alți ornamentali de specie indicată. In acest din sens, în mobilul
• IOSIF TOMUȘ, Lupeni. Asociația de locatari vă poate ajuta pentru procurarea băncilor solicitate în limita fondurilor pe care le are pentru acest scop și bineînțeles după ce a satisfăcut alte cerințe mai prioritare. Mai repede ați putea intra în posesia băncilor, contractîndu-le cu un atelier și acoperind contravaloarea. lor din contribuții din partea locatarilor.Pentru înlocuirea burlanelor sparte și căzute de Ja blocul nr. 4, ne adresăm și noi, dar, mj,.-iuceta;tj să..JmsistaU si as dv. „Ia Secția de gospodărire a fon<fe” focativ clin LtipPrr. iar după cîte am înțeles des- lușindu-vă rîndurile scrisorii adresate redacției, pe electricienii de la sectorul Lupeni

locatarilorcelor desigur, se arbori mai urmă anonimei, s-ar putea să existe un dram de adevăr. Dar de ce nu-1 a- părăm cu răspunderea cuvenită, cu girul semnăturii clare și complete. De ce ?Să lăsăm factorii tenți să decidă asupra teilor Roșie de pe strada t compe- soartei Gri vi țala zece și „marire- foc". „Vi- Munteanu
GHEORGHE

• Anonimă din Petroșani, str. Grivița Roșie. Din spatele „scutului" anonimatului, curajos... „grup de locatari" tună și fulgeră, lansează exagerări cu vădită patimă și răutate. Doi tei bătrîni tăiați cu avizul forurilor competente au devenit „distrugere în masă", s-au înmulțit s-au trasformat în zerve de lemne de novații", Octavianși Kălynaș Ion, să fie judecați penal. Părerile locatarilor de pe str. Grivița roșie față de teii bătrîni de pe strada lor se împart. Unii o spun categoric că ar trebui - tăiați pentru jgă ar dori să aibă -jnah-. mult soare în locuințe și trotuare mai comode, fără denivelările provocate de rădăcinile teilor. Alții nu S-ar despărți de mireasma florilor de tei și de umbră. Autoritățile competen

TRACHE, E. M.
mo-In do-în

DUMI- Paroșeni. După cum vi s-a comunicat direct de către Centrala cărbunelui Petroșani, investigația efectuată a infirmat tivele nemulțumirii dv. plus, vi s-a satisfăcut și rința de a lucra din nousubteran și, deci, de a cîștiga mai’ bine* ......Ar fi dej tr-să reflectați mai mult asupra propriei conduite și să vă dați seama că nu aveți dreptul să irosiți fără rost timpul dv. și cu atît mai mult al altora.
f)iuoutd ut zare...

...CU SPERANȚA I cele 66 
familii care locuiesc in blocul 
B 1 a (101), cu 10 etaje, de pe 
strada Republicii - Petroșani, 
tot așteaptă să vadă opărind 
la orizont 
Așteaptă de
dă odată pe... constructorii șan
tierului 1 Petroșani venind să 
le finiseze blocul I ,

Intr.adevăr, acest bloc a 
fost predat de constructori incă

din iarnă. Atunci motivele 
vocate pentru starea de 
finisare a balcoanelor,

in-
ne- 

a casei

...constructori I I I 
luni de zile să va-

notă
mașinii ascensorului, a 
lui nesistematizat din 
fost puse pe seama imposibi
lității efectuării lor in condiți
ile iernii I

Bun I Explicația a fost ac-

terenu- 
jur au

ceptată, iar locatarii au rămas 
cu speranța că la primăvară... 
A trecut insă și acest anotimp, 
deja am ajuns intr-o lună de 
vară — iunie — cind in zone a- 
grîcole se coc deja grinele, 
dar constructorii șantierului 1 
Petroșani tot nu mai apar în 
jurul blocului.

Așteaptă oare iarna viitoare?St. PUIU

Prima 
instalație de 

formare elec
tromagneticăSpecialiștii Institutului de cercetări și proiectări electrotehnice din Capitală au realizat, după proiecte originale, prima instalație românească de formare electromagnetică. Ce reprezintă formarea electromagnetică ? In baza acestui procedeu, piesele metalice sînt introduse într-un cîmp electromagnetic, sub influența căruia sînt asamblate fără sudură sau lipire. Noua instalație este utilizată în principal pentru asamblarea pieselor cu simetrie axială, care se asamblează greu prin procedeele convenționale. De a- semenea, pe această cale se pot obține combinații de piese metalice, de diferite forme și dimensiuni, sau piese combinate din metal, cauciuc și ceramică, toate a- cestea avînd avantajul etanșeității și putînd fi supuse unor torsiuni și tracțiuni ridicate.

„Biocard 
M 5103“Cum se vor realiza investigațiile, diagnosticarea și tratamentul medical al bolnavilor în viitorul cel mai a- propiat ? Un prim răspuns la această întrebare l-au dat specialiștii Institutului de cercetări și proiectări electronice, care au creat cîteva prototipuri de instalații elec-' tronice moderne, deosebit de complexe, pentru supravegherea pacienților și pentru terapie intensivă. Astfel, în viitor un personal medical res- trîns va putea să urmărească starea generală a bolnavilor spitalizați, urmărindu-i de la pupiterele de comandă. In a- cest scop, Institutul de cercetări și proiectări electronice împreună cu întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale - București au realizat cîteva prototipuri de pupitre.Un electrocardiograf portabil („Biocard M 5103"), complet tranzistorizat, folosit în supravegherea cardiacă intra și postoperatorie, ca înregistrator al electrocardiogramei, realizează performanțe deosebite : în 90 de minute (timpul de funcționare intermitentă a aparatului prin alimentare proprie) pot fi examinați pînă la 60 de pacienți. Similar ca întrebuințare este și electrocardiosco- pul. El prezintă însă atribute suplimentare : după indicarea electrocardiogramei ceasta poate fi transmisă medicului, prin telefon de la patul bolnavului.Anevoioasa operațiune de stabilire a componenței sîn- qelui în laborator prin determinarea globulelor la microscop va fi efectuată cu ajutorul numărătorului ,,He- momat M 5401“ care determină rezultatul în maximum 45 de secunde.

Previziuni in alimentațieDe multă vreme, o zicală înțeleaptă spune că trebuie să mănînci pentru a trăi, și nu invers. Azi medicina, statisticile societăților de asigurări confirmă acest lucru. S-a dovedit că începînd cu o anumită vîrstă excesul de hrană u- cide în proporție mai ridicată decît tutunul sau alcoolul.Dar pentru a fi sănătos nu e suficient numai un control al greutății sau al alimentelor ingerate, ci trebuie substituită gastronomiei tradiționale o adevărată știință a alimentației.Nu e de mirare că în Occident au apărut în ultimul timp o serie de metode și regimuri dietetice care sînt tot mai mult căutate de oameni de diverse vîrste. Printre acestea se numără și „metoda armonistă" a doctorului Raymond Dextreit, „regimul macrobiotic". Anul trecut, de exemplu, a fost suficient ca Maurice Messegue (medic specializat în vindecarea unor boli prin aplicarea de tratamente pe bază de plante) să furnizeze ascultătorilor unui post de radio cî- ’ teva sfaturi dietetice pentru ca vânzările în magazinele specializate să se ridice brusc de la 25 la 30 la sutăIn Franța sînt 750 magazine, de dicinale, la care 450 magazine alimentare 4 000 farmacii care posedă un raion cu produse dietetice. Așa cum se întimplă îndeobște. în tot ceea ce privește consumul, S.U.A. dau tonul. Din 1965 numărul magazinelor dietetice a crescut

în S.U.A. de 6 ori. Ele au nume simbolice: „Copiii naturii", „Zi frumoasă", „Eliberarea alimentară" etc. Acestea sînt' susținute de o presă cializată care difuzează mai importante principii alimentației naturale. Intal, acest comerț, a reprezentat o cifră de afaceri de 200 milioane de dolari. Aproape
spe- cele ale to-

fi coapte. Sînt congelate și conservate anumite produse. Se adaugă substanțe chimice pentru a le proteja de aer și lumină, coloranți pentru a păstra impresia de prospețime etc. In medie, orice produs vîndut pe piață conține 4—5 elemente aditive. Legile franceze, care sînt, cu toate acestea, extrem de severe în acest domeniu, permit folosirea a mai mult de o sută de asemenea substanțe aditive.Pămîntul de invazia împănat cu însuși nu scapă chimiei ; el este îngrășăminte arti-

Evident, această metodă este costisitoare. Prețui produselor dietetice este cu aproximativ o treime mai ridicat decît al produselor obișnuite. Dar sănătatea costă mult. Cu condiția să fie garantată. Căci, oricîf de mare ar fi bunăvoința comerțului dietetic, acesta pu poate reconstitui circuitul tradițional în care producătorul și consumatorul erau una și aceeași persoană. Oricîf de mare ar fi rigoarea agriculturii biologice, ea nu poate evita ploi-

1
Ce vom mînca mîine ?

sutăîn prezent plante mese adaugăȘi

miliard de franci în 1971. El a atins 400 milioane dolari anul trecut și se prevede că anul acesta cifra de afaceri se dublează. Dietetica este pe cale de a deveni o a- devărată industrie.Nu sălășluiește aici nici un fel de paradox ; e vorba, pur și simplu de ambiția omului contemporan de a se sustrage lumii industriale, manipula- țiilor sale complexe. Și în această mișcare mai largă se înscrie și tendința sa de a reveni la o alimentație pură, simplă, adevărată, altfel spus: naturală.dern are tul, din că i seCăci, in zilele noastre, există oare vreun aliment care să poată scăpa legii moderne a comerțului care face ca orice produs să fie preluat de la producător de către un circuit de distribuție care îl livrează consumatorului ? Fructele sînt culese înainte de a

pentru că omul mo- permanent sentimen- ce în ce mai acut, falsifică alimentele.

ficiale. Chiar gheața în care este conservat peștele este impregnată cu antibiotice.Se vorbește astăzi de industrii alimentare. Aceasta pentru că nu se mai produce numai pentru a-i hrăni pe oameni, ci trebuie mai întîi rentabilizată toată afacerea. Legile vieții trebuie să conlucreze cu legile concurenței. Și cînd grija pentru randament și rentabilitate primează, imaginația se dovedește a fi nelimitată. Un exemplu: în Italia s-a reușit să se producă un vin care nu conține nici măcar un strop de zeamă de struguri.Pericolul este clar. Ce poate înfăptui însă împotriva a- cestei evoluții revolta dietetică ?Pentru a aproviziona pe acești clienți exigenți, anu- miți agricultori revin la tehnicile tradiționale, înlăturînd orice fel de îngrășăminte chimice și pesticide, garan- tînd în felul acesta „puritatea biologică" a recoltei lor.

le și vîntul care vehiculează nenumăratele produse chimice ale agriculturii industriale. S-a găsit DDT pînă și în grăsimea pinguinilor din Arctica.Mai rău : pentru că dietetica constituie un sector nou, marginal, al alimentației, ea este mai puțin supravegheată. Acum trei luni doi medici francezi, dr. Hugues Gounelle de Pontanel și dr. Monique Astier-Dumas, denunțau anumite produse de regim care, deși se pretindeau că puteau fi folosite în curele de slăbire, conțineau mult mai multe calorii chiar decît produsele curente.Atîta vreme cît’ hrana naturală va constitui o excepție, ea va rămîne un lux precar. Pentru a se impune cu adevărat, revoluția dietetică ar trebui să devină o regulă. Or, în această privință experții sînt de acord : lucru imposibil.S-ar părea deci că
t'oție unintre stingismul dietetic și proiectele industriilor alimentare

divorțul este iremediabil, că nu există nici un mijloc. în viitor, de a concilia calitatea cu cantitatea.Pe planul principiilor, așa stau lucrurile. In fapte însă, experiența tinde să impună, înt're cele două extreme, o nouă variantă.Guvernul american a interzis folosirea hormonilor în accelerarea creșterii vițeilor, care deși reprezenta o bună afacere pentru crescătorii de animale, furniza pe piață o carne ce nu era lipsită de pericole pentru om.Lupta pentru interzicerea generală și definitivă a DDT care se acumulează în grăsimile tuturor viețuitoarelor se înscrie pe făgașul bun.După zece ani de dispute guvernul francez va pune în aplicare o lege ce-i va obliga pe fabricanți să spună clar ce conțin produsele lor, inclusiv substanțele aditive.In S.U.A., „Food and Drug Administration" a lansat, la începutul anului, o campanie analogă.Lupta pentru „cinstea" a- limentară a început și, ..paradoxal", ea se sprijină pe progresele științei. Pînă in ultimii ani, medicii erau atît de ignoranți în materie de chimie a nutriției încît se mulțumeau să recomande un regim variat; azi ei dispun de mijloace pentru a vedea mai clar cum stau lucrurile. Intr-o lume suprapopulată, alimentația a devenit un vast cîmp de experiență.’ Fără îndoială, vom minca mîine o hrană din ce în ce mai „artificială" în modul de a o produce, prepara și conserva, dar și din ce în mai naturală, in măsura in care va răspunde mai exact nevoilor reale ale omului.
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Fn discuție:

Alcoolul și urinările consumului său abuziv (I)

Scurtă retrospectie în istorie

Stăpîn e omul muncitor
(Urmare din pag. 1) în
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Apariția, întinderea și fluctuația in timp a consumului de băuturi alcoolice, în diferite epoc> și pe întinderea continentelor, ne înfățișează de la început două aspecte contrastante, de e- gală însemnătate. Este vorba despre prezența intoxicației alcoolice în aproape toate țările lumii, cu pustiirile aduse potențialului vital al populației de consumul de alcool și de măsurile legislative sau recomandările i- gienice ce se întreprind pentru protejarea populației și piilor.Se știe că, sumarea deolice și în general de substanțe capabile de a modifica starea afectivă și tonusul sistemului nervos este socotită azi o înclinare general omenească, mai accentuată la anumite temperamente cu un echilibru sufletesc și nervos instabil. In același timp însă, combaterea înclinării aproape înspre intoxicațiile a corespuns nevoiilor echilibrați sufletește de a se bucura de o existență sănătoasă, în plinătatea conștiinței și puterilor sufletești, nealterate de substanțe chimice dătătoare de manii. Să pornim, în cele ce urmează, de la cîteva „date" de adîncime...Băuturițe alcoolice aflate în consum se găsesc sub două forme principale — băuturi fermentate (fie natural, ca vinul sau cidru!, fie

con- alcool primelor, mai pri- sănătate. băuturi încă din

sănătății mai ales a co-în genere, con- băuturi aleo-

morbide cronice, oameni-

prin mijlocirea diferiților fermenți, ca berea) și băuturi distilate, acestea ținînd procente de mult superioare prin urmare mult mejdioase pentru Ambele forme de au fost consumateantichitate, după cum ne a- rată basoreliefurile vechiului Egipt, ca și textele scriitorilor antici care au descris cu amănunte manifestările multiple ale alcoolismului. Dar, dacă folosința și chiar abuzul de alcool erau foarte răspîndite în antichitate luînd forma unor ceremo- nialuri sacre, reacția nu a întîrziat. Legiuitorii au înțeles să apere cu deosebire ființa fragilă, sensibilă Ia alcool a copiilor, interzi- cînd femeilor care alăptează consumul vinului (alcoolul din vin se elimină prin laptele mamei). Lycurig, legislatorul Spartei, oferea cetățenilor orașului spectacolul degradant al iloților îm- bătați, pentru a-i dezgusta de băutură... Martin Luther denunța consumul vinului producător de gută și al be- rei, cauză de hidropizie. Observația populară, consemnată de numeroși medici din antichitate asupra îmbolnăvirii ficatului la băutorii de vin, și-a avut în secolul XV în Vesale un susținător hotărît. In unele țări, în decursul veacurilor — Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Statele Unite, de exemplu — au fost luate măsuri de reducere a consu

mului Aceste însă aplicate pe scară mondială, astfel istoria ultimelor secole reține exemplul decimării populațiilor de piei roșii, de laponi și a diferitelor populații de culoare prin alcoolism și boli.Amestecarea vinurilor cu diferiți coloranți și esențe a dat ulterior naștere la răs- pîndirea alcoolurilor aroma- tizate, care determină tulburări și mai grave asupra sistemului nervos.Fluctuațiile consumului de alcool arată însă în diverse țări o dependență a acestui consum de ansamblul factorilor sociali, în primul rînd de restricțiile din timpul războaielor. Va trebui subliniat și faptul că în răstimpul celor două războaie mondiale, cînd consumul de alcool a scăzut, internările în spitalele psihiatrice a bolnavilor suferinzi de boli mintale consecutive impregnației organismului cu alcool a scăzut proporțional. In această privință oferim o situație statistică a prof. Bleurer din Ziirich, care ne arată că în 1913 un azil elvețian a primit 123 bolnavi alcoolici, cifra a scăzut Ia 53 in timpul războiului pentru a crește la 136 în urma hotă- rîrii Consiliului federal de a mări cantitatea de cereale destinate fabricării alcoolului.

de băuturi alcoolice, măsuri nu au fost

Dr. Ionel RADU Spital Unificat Petroșani

cenici care se pregătesc 
cadrul întreprinderii. ■

Un martor ocular și parti
cipant activ Ia momentul is
toric „11 iunie 1948“ la A.C.P.
— muncitorul Rusalim Bota povestește : „Lucrez în aceas
tă întreprindere (foste ate
liere, apoi uzină, acum între
prindere) din 1936; in ace
eași seefie de azi —■ seefia 
mecanică. Condițiile de azi
— de muncă, de dotare, de
dimensiuni — sînt incompa
rabile cu cele din 1936 —
1948. Lucram multe ore pe 
mașini rudimentare, eram 
prost plătiți, nimeni nu ne 
sprijinea, era o disciplină ca
zonă, cu pedepse corporale. 
Era tare greu...

In ziua de 11 iunie îmi a- 
mintesc ca azi — a venit o 
delegafie de la județeană de 
partid, s-a făcut un mare mi
ting, ni s-a adus la cunoștin
ță vestea cea mare : naționa
lizarea. Ni s-a spus că „de 
azi atelierele nu mai aparțin 
societății anonime române, 
patronilor, ci dv., clasei 
muncitoare, celor ce trudifi 
aici. Actul naționalizării era 
înfăptuit. Ni s-a cerut să pro
punem noi directori din rîn- 
dul muncitorilor. Pe
vrem. Pe cel mai bun. Cin
stea, dar și greaua misiune a 
revenit comunistului Emerik Farkaș. A început marea ac
țiune de reorganizare, de ex
tindere și dotare a ateliere
lor, de pregătire a cadrelor. 
Partidul ne-a dat un ajutor 
neprecupețit. Comuniștii s-au 
situat mereu în primele rîn- 
duri. Noul director împreună 
cu noi tofi, am învins. Fabri
ca s-a dezvoltat înscriindu-se 
pe coordonatele marșului vi
guros al întregii noastre in
dustrii".

Elocvent desigur. Muncito
rii au dovedit că știu să lu
creze fără patroni, ba chiar 
mai bine. Au dovedit că știu 
să conducă treburile uzinei,

se 
îm- 
va-

A- 
să 

pre- 
esle

cine

s-o dezvolte. In puțin timp 
un muncitor a învățat să fie 
director, a învă(at să organi
zeze și să conducă, să 
sprijine pe mase, să ia 
preună măsuri, să dea 
loare muncii oamenilor.

Calităfii de producători a 
muncitorilor, i s-a adăugat și 
aceea de proprietari ai bunu
rilor de producție, ai bunu
rilor materiale create de ei.

— Eu lucrez aici de 18 ani, 
spunea turnătorul Petru ilenei — și sînt mîndru 
știu că munca îmi este 
fuită, că ceea ce facem
spre binele nostru, spre fe
ricirea noastră. Știu doar din 
spusele celor mai vîrstnici 
cum se lucra înainte, cum e- 
ra la patron. Apreciez lupta 
și truda înaintașilor pentru 
ca azi să lucrăm liber, pen
tru ca să fim stăpîni pe mun
ca noastră, în tara noastră.

Sfertul de veac de la actul 
istoric revoluționar al națio
nalizării principalelor mijloa
ce de producție industrială, 
săvîrșit de partidul nostru co
munist la capătul unor lupte 
grele, îndelungate, a însem
nat punctul de plecare în 
marea operă de industriali
zare a tării, de prosperitate 
a patriei. Această operă o 
continuăm azi la cote mereu 
maj ridicole, sub conducerea 
înțeleaptă a aceluiași partid 
comunist a iubitului său con
ducător, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Avem înalta misiune să du- 
c&m mai departe ceea
partidul ne-a încredințat, să 
punem mereu cărămizi 
înălțarea patriei, la progresul 
și prosperitatea ei. $i să ne 
gîndim că primul pas pentru 
ca noi să fim stăpîni pe mun
ca noastră în (ara noastră, 
i-a făcut partidul, atunci la 
11 iunie 1948, odată cir actul 
naționalizării principalelor 
mijloace de producție indus
trială.

Azi, stăpîn e omul munci
tor...

ce
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Barajul pentru desemnarea 

campioanei județene la fotbalAzi, pe stadionul „Jiul" din Petroșani (la ora 17), va avea loc prima „manșă" a dublei partide de baraj pentru desemnarea campioanei județene de fotbal, dintre echipele MINERUL VULCAN (cîștigătoarea seriei Valea Jiului) și DACIA ORÂȘTIE (cîștigătoarea seriei Valea Mureșului).A doua partidă va avea loc, duminică, la Simeria. SUCCES DEPLIN ECHIPEI MINERUL VULCAN !
Campionatul județean masculin 

de calificareEtapa județeană a campionatului de handbal masculin de duminică a programat în- tîlnirea dintre echipele Minerul Lupeni și Sportul studențesc Hunedoara. Scor: 26-13 (10-6). Terenul, situat în parcul „6 August" din centrul orașului Lupeni, a fost asaltat de un public numeros și obiectiv, care a ținut pe un timp prielnic să fie prezent la această pasionantă întîlni- re a două echipe încă neînvinse pînă acum.C i prezenți nu au avut ce regreta, deoarece spectacolul

la handbalhandbalistic, cu numeroase faze bine „lucrate" a plăcut tuturor...Jucătorii oaspeți, deși posesori ai unei concepții de joc modern, nu au să depășească o genă, destul de punct, greu de parare și 'cu un portar formă de zile mari, veanu.Cei mai buni au fost totodată și realizatorii golurilor— de la Sportul Studențesc— Logofătu (6) și Ghiță (3), iar de la Minerul, Gabor (10), Al. Nagy și Prigoană cite 4.

reușit totuși echipă omo- bine pusă la înfrînt în a- înBrașo-
-■.

INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI 
anunță 

susținerea publică a tezei de doctorat:
„INFLUENȚA FACTORILOR DE EXPLO

ATARE ASUPRA VARIAȚIEI CONȚINUTU
LUI DE METAN DIN CURENȚII DE EVACU
ARE A MINELOR GRIZUTOASE, CU APLI
CAȚIE LA E.M. LUPENI" — autor ing. MA
TEI IOAN.Susținerea va avea loc în ziua de 9 iunie 1973. orele 11,00, în Aula Institutului.Teza de doctorat poate fi consultată in sala de lectură a bibliotecii Institutului de mine Petroșani din strada Institutului nr. 20.

Cum nu trebuie întreținută 
o bază sportivă...Cîndva, nu cu ani mulți în urmă, la inaugurare, baza sportivă de handbal a Școlii sportive din Petroșani (situată în spatele Școlii generale nr. 7) — dotată cu teren bitumizat, tribună și cu o împrejmuire din plasă de sîrmă înaltă, frumoasă — putea fi socotită o adevărată perlă a genului... Cum arată acum, poate constata oricine. Tribuna a ră

mas aceeași. Adică începută dar neterminată. In schimb împrejmuirea, în partea sa din față — o puteți vedea în fotografia a- lăturată cum se prezintă. Gard rezistent, falnic — dă- rîmat la pămînt ! Cine sînt autorii ? De ce ? Nimeni nu știe nimic. Nimeni nu ridică însă nici un deget spre a reface o ...mostră a banilor irosiți : 75 000 lei.

Noile trepte 
ale 

Hunedoarei
(Urmare din pag. 1)

nem că In noile cartiere ale 
Orașului Muncitoresc, se află 
in construcție două clădiri 
destinate invătămîntului. Este 
vorba de o școală generală cu 
%4 săli de clasă, laboratoare 
și sală de sport precum și de 
Liceul industrial metalurgic. A- 
cesla va avea 12 săli de cla
să, 5 laboratoare și un cămin 
cu aproape 300 de locuri. Am
bele clădiri se vor da in folo
sință la începutul noului an 
școlar.

Desigur noile cartiere vor fi 
dotate și cu alte obiective so- 
cial-culturale. La parterul blo
curilor înalte, se construiesc 
unităfi comerciale și alte spa
tii pentru unități și secții pres
tatoare de servicii pentru 
populație. Vor începe lucrări
le la alte două creșe și grădi
nile cu 300 de locuri care se 
vor adăuga complexului cre- 
șă-grădinifă, cu 340 de locuri, 
dat recent în folosință.

Toate construcțiile prevăzu
te pentru anul 1973, care vot 
asigura orașului o susținută 
dezvoltare pe verticală, con
stituie pentru Hunedoara so
cialistă, noi trepte spre urba
nizarea modernă, spre împli
niri și mai depline confirming 
ascensiunea unui oraș a cărui 
construcție a început cu 25 de 
ani în urmă...

(Urmare din pag. 1)tocmește o cerere de materiale către serviciul aprovizionare, semnată de maistrul de atelier și șeful sectorului electromecanic. „Aprovizionarea" dispune introducerea materialului în magazia atelierului cu un bon de materiale, care, pentru deplină legalitate, intră pe o filieră cu care ne-am mai întîlnit, obți- nînd și el, patru semnături : a maistrului de sector, a șefului sectorului executant, mecanicului șef și contabilului șef. Din magazia sectorului executant, materialul e predat atelierului electromecanic cu care prilej se întocmește o calculație a comenzii, semnată de tehnicianul de devize sau maistrul atelierului pentru întocmire, de șeful sectorului beneficiar (dacă acceptă prețul calculat !) de șeful serviciului plan, contabilul șef și aprobată de inginerul șef. In această fază lucrurile se complică puțin, dacă beneficiarul e un sector de investiții, caz în care o primă aprobare se dă de către directorul exploatării și a doua de către directorul tehnic al C.C.P. Dar, cum spuneam e vorba de o particularitate...In fine, comanda intră în lucru. La sfîrșit, după executarea celor 200 de cleme, se calculează manopera, pentru certificarea căreia semnează șeful atelierului electromecanic, șeful sectorului executant precum și șeful sectorului beneficiar, pentru recepție. Manopera e calculată, dar formalitățile încă nu sînt terminate. Sectorul executant livrează piesele în magazie cu o notă de transfer — restituire (semnată de maistru, șef sector, predator și primitor). Din această magazie clemele sînt preluate de sectorul beneficiar (de producție) cu un nou bon de materiale (semnat de maistru, șef sector, mecanic șef, contabil șef, predător și primitor) după care piesele se îndreaptă

„fără a mai întîrzia", direct spre abataj, pentru fixarea scocului la transportor, pentru ca activitatea frontalului să decurgă în cea mai bună ordine.înșiruirea acestor semnături duce probabil la o lectură mai puțin plăcută. Cititorii sînt dornici să afle, desigur, ce se petrece în a- bataj, în tot acest timp. Ne asumăm riscul de a întîrzia cu încă o ..particularitate" înainte de a trece la subiect, căci, în timp ce clemele se îndreaptă spre complexul de extracție, la suprafață se mai întocmesc cîteva hîrtii : o notă de transfer, de la sectorul electromecanic către magazia exploatării, pentru materialul neutilizat (semnată de maistru, șef sector, predător și primitor), un registru de evidență a comenzilor, încă un registru de evidență a pieselor de schimb confecționate în atelierul electromecanic și, cine știe, or mai fi și altele...Așa se petrec lucrurile la suprafață. In tot acest timp (a se citi : în timpul în care piesa era „confecționată" pe hîrtie, cu creionul, cînd erau aplicate cele peste 30 de semnături amintite) abatajul desigur nu avea „răbdare". In abataj, lucrurile -se desfășoară Ia o înaltă tensiune a muncii. Dacă se oprește transportorul din cauza clemelor, va fi oprit și complexul, nu se va extrage cărbune, producția va stagna, telefoanele vor începe să zbîrnîie. Astfel, că viața i-a învățat pe oameni să aleagă o cale mai scurtă de rezolvare. Cum s-au petrecut lucrurile în subteran ? Simplu : la ivirea defecțiunii, maistrul de revir a luat legătura cu. atelierul și-a spus necazul, la care maistrul de atelier i-a răspuns :— Tovarășe, vă facem piesa, veniți peste o jumătate de oră să o luați. Dar, să-mi aduceți formele făcute...După o jumătate de oră, sau cel mult o oră abatajul intră în posesia piesei cerute, în timp ce la suprafață a- bia începe caruselul hîrtiilor. In multe cazuri, hîrtiile sînt

definitivate după 2—3 zile (ba lipsește mecanicul șef, ba contabilul șef, ba altcineva), situație care îndeamnă la multe reflecții pe tema ră- mînerii în urmă a hîrtiilor față de realitatea din abataj, și, de aici, la alte reflecții despre utilitatea lor : mai pot fi socotite utile vizele de control preventiv dacă piesa se și află în abataj, așa cum de altfel o cere producția ?Cîteva particularități mai sînt necesare să fie amintite: de la începutul anului la mina Paroșeni au fost executate aproape 500 comenzi. Intre acestea se află și piese mari, dar se află și cîte două bol- țuri pentru împingători, sau două balamale, două mufe de cîte un țol. Esențial, insă, nu e numărul ci valoarea acestora. Și, mai ales, valoarea lor în timp. Clemele luate drept exemplu (pornind de la un caz concret petrecut la sectorul III) costă 3—4 lei și solicită. în medie, un sfert de oră de muncă, timp în care un lăcătuș și un sudor le pot executa cu ușurință. Semnăturile amintite costă și ele cîte ceva. Un calcul aproximativ (făcut cu destulă indulgență! ne indică o „valoare a semnăturilor" apreciabilă, dacă socotim timpul consumat de 4—5 sa- lariați, cu un cîștig mediu de 3 000 lei, pentru 30 de semnături, precum și timpul salariatului care prezintă bo- nierele la semnat !Desigur, parte din activitatea de birou este necesară. Dar, atîta tâmp cît practica o ia înaintea hîrtiilor, deducem că și o altă parte a ..muncii cu creionul" nu este necesară. Prin excesul de semnături nu se ajunge nicidecum la creșterea răspunderii 'mor factori, la autonomia sectorului. Fapt pentru care sugerăm o temeinică analiză a hîrtiilor, o filtrare riguroasă a lor în spiritul prevederilor Decretului nr. 162. după care, ceea ce este necesar să rămînă, iar ceea ce se dovedește de prisos să fie eliminat din activitatea atît de „laborioasă" a remedierii defecțiunilor- din subteran, cu creionul, pentru a contribui la îmbunătățirea substanțială a activității brigăzilor de mineri.
---------------------- ; .

O ilustrată pe adresa......exclusiv a gospodarilor. Pentru că, dacă dinșii cred că o asemenea „armonie" încadrează cu modernul cămin al minei Dîlja și. împreună. oferă un peisaj în care să-ți odihnești privi
rea — se înșeală.Acum o lună, cînd corespondentul nostru voluntar ION CIUR ne-a transmis a-' ceasta fotografie însoțită de indignarea multora care în- tîlnesc această priveliște, ne

gîndeam la un caz special de... șantier... Dar, nimic nu „s-a mișcat" de-atunci. Ceea ce înseamnă că-i intr-adevăr un „caz special" dar de... am putea-o numi crasă nepăsare !

Extras din noul mers al trenurilor
— Sosiri și plecări din stația Petroșani —

Nr.trenuli Felul și distanța i pe care circulă Sosire Plecare Nr. Felul și distanțatrenului pe care circulă Sosire Plecare
244 Acc. Deva - Buc. Nord 0,21 0,26 2 740 C. Pers. Petroșani - Lupeni - 13,09

2 732* C. Pers. Petroșani - lupeni - 0,35 2 737* C. Pers. Lupeni - Petroșani 13,34 -

2710 C. Pers. Simeria - Petroșani 1,00 - 2 739 C. Pers. Lupeni - Petroșani 15,25 -

2 731* C. Pers. Lupeni - Petroșani 2,28 - 2 742* C. Pers. Petroșani - Lupeni - 15,27

247* Acc. Craiova - Cluj 2,42 2,47 2 707 C. Pers. Petroșani - Simeric - 15,38

2 701 C. Pers. Petroșani - Simeria w 3,05 242' Acc. Deva - Buc. Nord 16,23 16,28

2 082 Personal Petroșani — Craiova - 4,15 2 741* C. Pers. Lupeni - Petroșani 17,05 -

2 734 C. Pers. Petroșani - Lupeni - 5,02
2 022 Personal Simeria — Craiova 17,10 17,18

2 081 Personal Craiova - Petroșani 6,00 —
2 744 C. Pers. Petroșani - Lupeni e 18,04

2 702 C. Pers. Simeria - Petroșani 6,15 —
2 015 Personal Buc. Nord - Simeria 18,30 I8»4O

241 Acc. Buc. Nord - Deva 6,20 6,25
248* Acc. Cluj - Craiova 19,05 19,10

2 733 C. Pers. Lupeni - Petroșani 6,40 ••
2 706 C. Pers. Simeria - Petroșani 19,39

2 703 C. Pers. Petroșani - Simeria — 6,47
2 743 C. Pers. Lupeni - Petroșani 19,50

2 736 C. Pers. Petroșani - Lupeni 7,25
2 084 Personal Petroșani - Craiova — 20,05

2 021 Personal Craiova - Simeria 7,49 7,55
2 709 C. Pers. Petroșani - Simeria — 20,42

2 016 Personal Simeria - Buc. Nord 9,01 9,17
2 746 C. Pers. Petroșani - Lupeni — 20,44

2 735 C. Pers. Lupeni - Petroșani 9,10 —
2 708 C. Pers. Simeria - Petroșani 22,10 •*

2 704 C. Pers. Simeria - Petroșani 11,14 -
2 083 Personal Craiova - Petroșani 22,20 —

243* Acc. Buc. Nord - Devo 11,19 11,23
2 705 C. Pers. Petroșani - Simeria - 11,34 2 745 C. Pers. Lupeni - Petroșani 23,05 *

2 738* C. Pers. Petroșani - Lupeni - 11,40 « Circulă cu aviz special.
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încheierea vizitei oficiale a Maiestății
Sale Imperiale, Mohammad Reza 

Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului
COMUNICAT COMUN

privind vizita în Republica Socialistă România a Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Aryamehr și a Maiestății Sale Imperiale Farah 

Pahlavi, Șahbanu a Iranului
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu, Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și Maiestatea Sa Imperială Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului, au făcut o vizită o- ficială in Republica Socialistă România, intre 2 și 5 iunie 1973.In timpul șederii lor în România, Maiestățile Lor Imperiale și membrii suitei lor au vizitat obiective industriale, social-culturale și monumente arhitectonice din București și nordul Moldovei, bucurîndu-se pretutindeni de o primire călduroasă și prietenească, expresie a sentimentelor de stimă și prietenie pe care le nutresc reciproc popoarele român și iranian.In cursul acestei vizite, în- tr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere ce caracterizează raporturile de prietenie dintre cele două țări, au gyut loc convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat și Șahinșahul Aryamehr, în cadrul cărora cei doi șefi de stat s-au informat reciproc despre preocupările actuale a- le României și Iranului, au procddat la un larg schimb de vederi privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și unele probleme internaționale de interes comun.La convorbirile oficiale au participat:Din partea română : Ion Pătau, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Boabă, ambasadorul României în Iran, Lucian Petrescu, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea iraniană : Abbas Khalatbari, ministrul. afacerilor externe, Houshang Ansari, ministrul economisi; Sadegh Sa- driegh, ambasadorul Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr la București, Akbar Darai, ambasador, director general î» Ministerul Afacerilor Externe, Aii Reza Arouzi, director general în Ministerul E- conomiei, Amir Arsalan Mo- fakhatn %inii, ministru-consi- lier, directorul Direcției a Il-a politice din Ministerul Afacerilor Externe, Anoushirvan

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. 1)avantajului reciproc. Ea a primit cu profundă satisfacție rezultatele deosebite ale dialogului dintre cei doi șefi de stat, care a confirmat încă o dată utilitatea și rodnicia unor asemenea contacte la cel mai înalt nivel. Caracterul fructuos al vizitei iși găsește o expresie strălucită în Declarația solemnă, document de o excepțională însemnătate, care reprezintă, în fapt, o încununare a procesului de apropiere dintre țările și popoarele noastre, o mărturie pregnantă a bunelor relații statornicite intre ele, a dorinței și voinței comune de a le extinde și diversifica, în toate domeniile, de a le da noi dimensiuni, de a acționa împreună pentru e- dificarea unei lumi a păcii, securității și colaborării.Valoarea de exemplu a relațiilor prietenești româno-ira- niene, un model de conlucrare pașnică, a fost evidențiată de ambele părți, subliniin- du-se că documentul semnat are, o semnificație ce depășește cadrul raporturilor între cele două țări, fiind o concludentă ilustrare a activității statelor noastre în direcția instaurării unei noi politici în viața internațională. în. interesul destinderii, înțelegerii și colaborării între popoare.Sub semnul acestor relații prietenești, aflate astăzi pe cea mai înaltă treaptă a evoluției lor, a avut loc ceremonia; de rămas bun de la Maiestățile Lor Imperiale....Este ora 9,45. Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sosesc la reședința distinșilor soli ai poporului iranian ; împreună cu Șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah, iau loc in mașinile oficiale, escortate de motocicliști, îndreptindu-se spre Otopeni.Aeroportul Otopeni este împodobit sărbătorește. Sînt arborate drapelele de stat ale României și Iranului ; deasupra salonului oficial se află portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și Șahinșa- hului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Pe două mari 

Sadigh, pnm-secretar, secretar particular al ministrului afacerilor externe, Behnaftf Bazar - qhani, secretar particular al ministrului economiei.Constatînd cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări se dezvoltă în permanență în interesul ambelor popoare, a! cauzei păcii și colaborării internaționale și animați de dorința de a da expresie aspirațiilor de pace, și înțelegere a- le popoarelor român și iranian și de a lărgi și adinei, în continuare, raporturile care există între cele două state, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, au semnat. Declarația solemnă a Republicii Socialiste România și o Iranului.In, timpul, vizitei, a fost semnat Acordul între guvernul Republicii Socialiste România și quvernul imperial al Iranului pentru cooperare economică, tehnică și științifică pe termen lung, important instrument pentru dezvoltarea și adinc.irea viitoare a cooperării româno- iraniene.Președintele Consiliului de Stat si Șahinșahul Aryamehr au relevat cu satisfacție creșterea, pe baza acordurilor încheiate, a colaborării culturale și a celei tehnico-științifice dintre cele două țări, rodnicia schimburilor de vizite la diverse niveluri. în doifieniile e- conomic, social, cultural și științific și au convenit să, intensifice aceste schimburi în scopul găsirii unor noi posibilități de cooperare reciproc avantajoasă; ......................Efectuînd un schimb de vederi cu privire la principalele probleme internaționale actuale, cei doi șefi de stat au e- vidențiat că pentru asigurarea și dezvoltarea unui climat stabil de pace, destindere, încredere,. . șecuri tatț. >;iT. țșl^boj-șre internațională, este imperios necesară recunoașterea și aplicarea strictă de către toate statele a normelor și principiilor fundamentale universal valabile ale dreptului international cu privire la relațiile dintre state : respectul reciproc al independentei și suveranității naționale, deplina egalitate in drepturi, neamestecul în tre. burile interne ale altor țări_și avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu 
pancarte sînt înscrise, în limbile română și iraniană, urările : „Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul iranian!", „Trăiască pacea, și prietenia între popoare!“.Un trompet anunță sosirea celor doi șefi de stat. Pe aeroport, se află aliniată o gardă militară, care prezintă onorul. Se intonează apoi imnurile de stat ale României și. Iranului, in timp ce răsună 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr sâlută drapelul României, după care se trece în revistă garda de onoare.Maiestățile Lor Imperiale își iau rămas bun de la șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, precum și de la persoanele oficiale române aflate pe aeroport. Au venit să-l salute pe șeful statului iranian, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Ion loniță, Nicolae Agach'i, loan Avram, Angelo Miculescu, E- mil Bobu, Ioan Ursu, Ion Crăciun, miniștri, conducători ai unor, instituții centrale și . organizații obștești, generali și ofițeri superiori.Miile de bucureșteni întîm- pină cu multă căldură pe președintele Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și recunoștința pentru, eforturile neobosite ale conducătorului partidului și statului nostru puse în slujba realizării nobilelor aspirații ale omenirii contemporane, a afirmării - tendințelor pozitive spre destindere și colaborare pașnică între națiuni. Ei salută, in același timp, cu cordialitate pe Șahinșahul Aryamehr, aclamînd îndelung pentru continua întărire și adîncire a relațiilor româno-iraniene.Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Iranului răspund cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale mulțimii.La scara avionului, Maiestățile Lor Imperiale iși iau rămas bun de la Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Constantin Stă- 

forța, dreptul inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Președintele Consiliului de Stat și Șahinșahul Aryamehr iu subliniat că tuturor statelor; indiferent de mărime; sistem politic, economic sau social, le revine responsabilitatea pentru instaurarea unui climat de securitate și cooperare în lume și pentru dezvoltarea relațiilor prietenești între. toate tarile.Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de a acționa în continuare în vederea adoptării. unor măsuri practice și e- fective pentru încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării ’generale și, în primul rînd, a celei nucleare, care ar avea o deosebită însemnătate pentru realizarea și consolidarea securității mondiale.Președintele Consiliului de Stat și Șahinșahul Aryamehr au relevat că Republica Socialistă România și Iranul consideră A reducerea și. lichidarea decalajelor care separă țările în curs de dezvoltare de cele economic avansate constituie o problemă de importantă majoră a cărei rezolvare corespunzătoare este de interes fundamental pentru întărirea păcii ,și securității internaționale, pentru asigurarea progresului întregii omeniri. Ei au exprimat convingerea că, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării economice, sînt necesare eforturi susținute din partea fiecărei țări spre a pune în valoare — conform voinței și intereselor sale vitale — bogățiile naturale și resursele umane de care dispune, a- sigurarea sprijinului material al țărilor dezvoltate, precum și realizarea unei largi cooperări internaționale, prin înlăturarea oricăror bariere și altor obstacole discriminatorii din relațiile economice interstatale, care afectează în special economia țărilor in curs de dezvoltare. Cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea respectării-neabătute a dreptuLui.su- veran al -fiecărui stat de a dispune hr mod liber de .bogățiile naturale și de toate celelalte resurse, de a avea acces nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne la nivel mondial, de a participa, în condiții de egalitate, la examinarea și reglementarea problemelor economice și monetare internaționale.Cele două părți au subliniat, de asemenea, necesitatea creșterii rolului Organizației Na- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Boabă, ambasadorul României in Iran.Sînt prezenți Abbas Aii Khalatbari, ministrul de externe al Iranului, Manzar Khalatbari, doamna de onoare a împărătesei Farah, Sadegh Sa- drieh, ambasadorul acestei țări la București, celelalte persoane oficiale din suita Maiestăților Lor Imperiale.Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și împărăteasa Farah își iau apoi rămas bun cu deosebită cordialitate de Ia președintele Nicolae Ceaușescu și de Ia tovarășa Elena Ceaușescu.Șahinșahul Aryamehr mulțumește călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru ospitalitatea manifestată în tot timpul vizitei, pe care o consideră cu adevărat istorică și-i urează șefului statului. român deplin succes în realizarea proiectelor sale, multă sănătate.La rîndul său, președintele Consiliului de Stat, adresin- du-se suveranului iranian, subliniază că împărtășește in- trutotul aprecierea că vizita Maiestății Sale Imperiale în România are un caracter istoric și își exprimă convingerea că rezultatele ei vor fi dintre cele mai fructuoase. Conducătorul României urează Șahin- șahului Iranului succes in înfăptuirea obiectivelor propuse, multă fericire.Un grup de pionieri oferă buchete de flori președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, Șahinșahului Aryamehr și împărătesei Farah.Din ușa avionului, suveranii Iranului răspund îndelung saluturilor celor prezenți.La ora 10,15 avionul imperial a decolat de pe aeroportul Otopeni.

(Agerpres) 

hunilor Unite în aplicarea programelor complexe prevăzute in cadrul strategiei internaționale a celuj de-al doilea deceniu pentru dezvoltare, în lărgirea și diversificarea programelor de cooperare tehnică și a altor programe de a- sistență tehnică, în intensificarea sprijinufuj acordat tuturor țărilor in curs de dezvoltare, indiferent de orînduirea lor socială sau de zona qeo- grafică din < are fac parte, precum și în promovarea unei largi cooperări internaționale industriale, prin facilitarea trapsferulu.i de tehnologic către aceste țări, în . vederea a- jungerii din urmă a țărilor a- vansate.Cele două părți au condamnat. cu hotărîre colonialismul și discriminarea rasială, sub toate formele lor, și au exprimat dorința ca principiile e- nunțate în Declarația Organizației Națiunilor Unite cu privire la acordarea independentei tuturor țărilor și popoarelor coloniale să fie în întregime puse în aplicare.In legătură cu evoluția situației din sud-estul Asiei, părțile au salutat cu satisfacție încheierea acordului cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, precum și. semnarea acordului privind restabilirea păcii și realizarea înțelegerii naționale în Laos, și au exprimat, totodată, speranța că aceste acorduri vor crea condițiile necesare instaurării unei păci durabile în această regiune, astfel ca popoarele din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării economice ’ și sociale și să-și rezolve problemele conform voinței și hotărîrii lor, fără nici un amestec din afară.Abordind problema Orientului Mijlociu, cele două părți și-au exprimat Îngrijorarea fată de gravitatea situației din această regiune și au apreciat că pentru restabilirea păcii în această parte a lumii trebuie să fie aplicată rezoluția din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate.Cei doi șefi de stat au avut un schimb de vederi in legătură cu situația actuală din Europa și(convocșpea conferinței qeneral-europene pentru securitate și cooperare. Apreciind pozitiv rezultatele obținute pînă în prezent in cadrul consultărilor multilaterale de la Helsinki, ei și-au exprimat speranța că prin eforturi colective se va ajunge la con

R.P. POLONA: Varșovia — imagine din Piața Teatrului.

FILME
MIERCURI, 6 IUNIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : In umbra violentei ; Republica : Reîntoarcerea pe pămint ; PETRILA : Cornulde capră ; LONEA — Minerul : A fost odată un polițist; ANINOASA: Binecu.vîntatianimalele și copiii; VULCAN: Cornul de capră ; I.UPENI — Cultural : Vara bărbaților ;Muncitoresc: Moartea regelui negru ; URICANI: Dauria — seriile I și II.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Melodii în zori de zi ; 5,20 Drag mi-e cîntecul și jocul ; 5,50 Muzică ușoară ; 6,00 — 8,08 Radioprogramul dimineții ; 8,08 Matineu muzical;8,30 La microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ; 9,30 Viata cărților ; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 

vocarea imediată a conferinței qeneral-europene care să așeze relațiile dintre statele continentului pe principii noi, astfel incit sa se asigure fiecărui popor, fiecărui stat, posibilitatea de a-și concentra eforturile spre dezvoltarea e- conomică-socială de sine stătătoare, în concordantă cu năzuințele sale. Ei au fost, de a- cord că realizarea securității și consolidarea păcii în Europa Vor exercita o influentă po- zitjvă asupra păcii și securității în lume, vor contribui la promovarea colaborării internaționale. .Președintele Consiliului de Stat și Șahinșahul Aryamehr au subliniat importanta pe care Republica Socialistă România și Iranul o acordă creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în apărarea independent tei și suveranității tuturor statelor și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî liber soarta, în consolidarea păcii și securității . internaționale și. în stimularea cooperării dintre state, în. conformitate cu principiile și normele dreplului international.Cei’ doi șefi de stat și-au na. nifestat hotărîrea de a continua și coordona eforturile lor cu1 cele ale altor state pentru atingerea acestui scop, în conformitate cu rezoluția propusă de România și adoptată la cea de-a XXVII-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Cele două părți au apreciat că convorbirile care au avut loc in timpul acestei vizite au contribuit. în mod deosebit la strîngerea și consolidarea relațiilor de prietenie, precum și la dezvoltarea cooperării e- conomice bilaterale reciproc avantajoase dintre cele două țări.Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr a exprimat vii mulțumiri președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, soției sale, Elena Ceaușescu, ,.și poporului român pentru primirea foarte cordială' care i-a fost rezervata lui și împărătesei, precum și membrilor suitei lor.Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Iranului a invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și pe soția sa, Elena Ceaușescu, să facă o vizită oficială in Iran. Invitația a fost, acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd să fie fixată ulterior.

„Ca pe Mureș, pe la noi" ;10,30 Vreau să știu; 11.00 Buletin de știri; 11,15 Litera și spiritul legii; 11,30 Fragmente din suita Iberia" ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 In- tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal; 13,30 Concert de prînz; 14,00 Compozitorul săptămânii ; 14,35 Selec- tiuni din opereta „Culegătorii de stele" ; 15,00 Buletin de știri; 15,15 Melodii populare ; 15,30 Muzică de estradă ; 16,00 Radiojurnal -, 16,15 Cîntece de Ciprian Porum- bescu ; 16,35 Melodii de Petre Mihăiescu ; 17,00 Arii din opera „Andrea Chenier" ;17,15 Fotbal „minut cu minut" ; 18,00 Orele serii ; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări; 21,00 Revista șlagărelor; 21.25 Moment poetic ; 21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Concert de seară; 24,00 Buletin de știri ; 0,03 —: 5,00 Estrada nocturnă.

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

Praga

Deschiderea lucrărilor
sesiuniiPRAGA 5 (Agerpres). — La Praga s-au deschis lucrările sesiunii a XXVII-a a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La lucrări participă delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Cuba. R. S. F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, R.D.G., R. P. Polonă. Republica Socialistă România. R. P. Ungară. U.R.S.S. In calitate de observatori participă repre-

Vietnamul de sud

Adunare festivă consacrată celei de-a 4-a 
aniversări a creării G.R.P. al R.V.S.VIETNAMUL DE SUD 5 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a patra aniversări a creării Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, într-una din zonele administrate de G.R.P. al R.V.S. a avut loc o adunare festivă.In fata miilor de participant! Ia adunare, a rostit o’cuvîn- tare amplă Nquyen Huu Tho, președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud. Vorbitorul a relevat importanta deosebită a Acordului de la Paris asupra Vietnamului și a declarat- că guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud îndeplinește în mod strict și neabătut toate prevederile acestui acord. El a cerut, totodată, ca administrația de Ia Saigon și Statele Unite să procedeze în același mod. Nguyen Huu Tho a exprimat mulțumiri țărilor socialiste, întregii omeniri progresiste pentru sprijinul eficient pe care îl acordă pozițiilor juste ale ponorului vietnamez.Cea de-a patra aniversare a creării G.R.P. al R.V.S. a fost sărbătorită și în cadrul unei adunări desfășurate la Hanoi. Luînd cuvîntul cu acest prilej,

• La Budapesta a avut loc un concurs, radiofonic internațional consacrat vieții și operei poetului revoluționar Pe- tofi Sandor.Un succes deo seh.iLa inie» gistrat echipa prezentată in concurs de Radioteleviziunea română, care s-a clasat pe locul I.• Ambasadorul României în U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a remis în dar, Bibliotecii regionale din Novgorod, un lot de cărți literare, politice, științifice și tehnice românești.• Guvernul chilian va aplica prevederile legii securității statului împotriva tuturor acelora care au provocat incidentele din orașul minier, Rancagua — a declarat Daniel Vergara, subsecretar la Ministerul de Interne.• Agenția China Nouă informează că delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, care întreprinde o vizită oficială de prietenie in R.P. Chineză, a a- vut,- la Pekin, o întîlnire cu Dun Bi-u, Ciu De, Ciu En-lai și alți conducători de partid și de stat chinezi.• Tribunalul din Hamburg, R.F. Germania, a condamnat,
-----------------

„Cosmes-56Z“MOSCOVA 5 (Agerpres). —• La 5 iunie, in Uniun,ea Sovietică a. fost lansat satelitul artificial ăl Pămîntului „Cos- mos-562". După cum relatează agenția TASS, scopul lansării constă in continuarea explorării spațiului cosmic.

9,00 Curs de limbă engleză Lecția a 56-a ;9,30 De la Alfa la Omega;10,00 Telex ;10,05 Publicitate ;10,15 Prim plan : Gheorghe Duma ;10,40 F ilm serial : OrașulNegru. Ecranizare după romanul lui Mik- szath Kalman ;11,45 La ordinea zilei, Azj. județul Mureș ;12,00 Revista literară TV. (reluare) :13,00 Telejurnal ;15,30 Campionatele europene de box — sferturi de finală (gala a III-a). Transmisiu

U.E.R.zentanți ai R. P. D. Coreene.Delegația română este condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.In programul lucrărilor sesiunii a XXVII-a a C.A.E.R.. care va dura pînă la 8 iunie, sînt înscrise, in primul rînd. probleme ale planificării. ale industriei constructoare de mașini și industriei ușoare, ale apărării mediului ambiant.

Nguyen Duy Trinh, vicepre- mier al guvernului R. D. Vietnam. a adresat. în numele guvernului și ai celor 22 de milioane de locuitori ai acestei tari, Calde felicitări G.R.P. al R.V.S. și compatriotilor din. sud.
Conferința mondială intercomu- 

nală pentru protejarea Mării 
Mediterane împotriva poluăriiBEIRUT 5 — Corespondentul Agerpres, Crăciun lonescu, transmite.: In capitală Libanului continuă, lucrările primei Conferințe internaționale jnter- comunale pentru protejarea Mării Mediterane împotriva poluării, desfășurată sub auspiciile Federației mondiale a orașelor înfrățite și Organizației orașelor arabe și municipalității Beirutului. La lucrări iau parte delegați din partea a 150 de orașe, situate în 14 țări din bazinul Mediteranei, și numeroși oameni de știință din domeniul cercetării mediu- 

marți, pe.Ludwig Hahn — fost șef al Gestapoului la Varșovia, în anii • celui de-al doilea război mondial .— la 12 ani închisoare pentru complicitate la săvîrși^ea unor asasinate.

H Unități armate ale Frontului de Eliberare a Mozambi- cuiui (FRELIMO) au atacat o tabără a armatei portugheze, provocînd printre ocupanții colonialiști zece morti ș: Irej ră-
Ilie Năstase — învingător 

al turneului de la 
Rolland GarrosPARIS 5 (Agerpres). — Campionatele internaționale de tenis ale Franței s-au încheiat ieri după-amiază cu disputarea finalei probei de simplu bărbați. în care jucătorul român llie Năstase a obținut un strălucit succes, învingindu-l cu 6—3, 6—3. 8—0 pe cunoscutul tenisman iugoslav Nikola Pilici.Ciștigător anul trecut al „Marelui Premiu FII T" și al turneului de la Forest Hills, finalist la Wimbledon și învingător in numeroase alte concursuri internaționale, Ilie Năstase a cucerit ieri pentru prima oară în prodigioasa sa carieră sportivă și mult rîv- nitui titlu (neoficial) de

ne directă de la Belgrad ;17.30 Curs de limbă germană. Lecția a 56-a (reluare) :18,00 Telex ;18,05 rDragerea Pronoex- pres;18,15 Tehnic-Club ;18.30 Semnificații. 25 de ani de la crearea Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare șj democratice din România ;18,55 „Salutări din Suedia" — producție a studiourilor de filme documentare din Stock holm ;1.9,2u 1001 de seri ;19.30 Telejurnal. Cincina lui înainte de termen 1973 — an hotărâtor ;20,00 Cîntecul săplăminii Tineri in țara tinereții 120,05 Teleobiectiv ;

Reuniunea 
multilaterala 

de la HelsinkiHELSINKI 5 (Agerpres). —■ Corespondență de la Dumitru Ținu : Reuniunea multilaterală de la Helsinki și-a continuat activitatea în grupuri de lucru, în vederea definitivări) documentelor pentru conferință. In cadrul dezbaterilor cu privire Ia organizarea lucrărilor Conferinței, grupul de lucru respectiv a hotărît, Ia propunerea delegației române, ca secretarul general al Organizației Națiunilor Unite să fie invitat ca oaspete de onoare Ia deschidere. De asemenea, s-a convenit ca organizațiile internaționale competente să poată fi consultate de către organele de lucru ale conferinței, in faza a doua a acesteia, asupra diferitelor probleme de pe ordinea de zi.In ședința de marți, au fost adoptate în formă definitivă regulile de procedură pentru desfășurarea conferinței.

lui marin. Este de menționat că cele 150 de orașe reprezentate la reuniunea din capitala libaneză însumează o populație de 100 milioane locuitori.Prima zi a reuniunii a fost consacrată prezentării unor rapoarte asupra gradului de poluare, pregătite de două comisii tehnice. Din discuțiile de pînă acum a reieșit că pr'”.,» tre principalii factori poluant! se numără deversarea de reziduuri petroliere a deșeurilor industriale, precum și unele, rîuri ale căror ape au fost infestate in amonte.
niti — a anuntat, ieri, comandamentul forțelor armate portugheze din Mozanibic.• In ultimele 24 de ore, a- viația aineric^pă a bombardat zona capitalelor provinciei Takeo și Svay Rieng, situate la sui de Pnom Penh, — transmite agenția U.P.I., citind surse militare.• Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, și-a încheiat turneul de vizite în- tr-o serie de țări ale continentului latino-american. El a a- vut convorbiri cu președinții Argentinei, Hector Campora, Re.publicii Chile, Salvador Allende. și Perului, Juan Velasco Alvarado.

campion mondial pe zgură, cum mai este denumit de specialiști învingătorul tur neului de Ia Rolland Garros.Finala de ieri a atras în tribunele terenului central al arenei Rolland Garros peste 10 000 de spectatori. Aceștia au aplaudat din nou măiestria Iul Ilie Năstase care a dominat net partida, nelăsin- du-i nici o speranță de cîștig redutabilului său adversar După o oră și jumătate de joc, timp în care cei doi fi- naliști au practicat un tenis de calitate, cu multe faze spectaculoase. oficialii au consfinții victoria în trei seturi : 6—3. 6—3. 6-0 acampionului român.
20.25 Telecinemiteca. Ciclul „Filme mari — genuri cinematografice diferite". Panică pe stradă ;22,05 Patru ani de la instaurarea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud ;22.25 24 de ore. Actualitatea sportivă ;

Valorile temperaturii înregistrate in cursul zilei de ieri :Maximele : Petroșani 19grade; Paring 11 qrade.Minimele : Petroșani 14grade ; Paring 8 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține instabilă cu cer variabil mai mult, acoperit. Izolat se vor semnala precipitații slabe sub formă de averse. Vînt slab din sectorul sudic,
Redacția și administrația ilarului i Petroșani, strada Republicii, nn 90, telefon : 1M2. Tip ’ - întreprinderea poligrafică Hunedoara - Subunitatea Pe. oțani 40 396


