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Vizita președintelui
Republicii Volta Superioară,
generalul Sangoule Lamizana

Convorbiri oficiale între președintele
Nicolae Ceaușescu 

și președintele Sangoule Lamizana

I---------------- -------- -------------------- ---------------- ----------------------------------- -—--- ---------„

Coordonatele majore ale cincinalului:

PRODUCTIVITA TE - CĂLITĂ TE - ECONOMII!

Marți, 12 iunie, au început 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și generalul Sangoule 
Lamizana, președintele Repu
blicii Volta Superioară.

Au participat tovarășii : E- 
mil. Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al- 
rnășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. An qelo

Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și 
apelor, Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Alexandru Lăză- 
t'eanu, ambasadorăl României 
în Volta Superioară, precum 
și consilieri și experți.

Au luat parte: dr. Joseph 
Conombo, ministrul afacerilor 
externe, Tiemoko Marc Ga- 
rango, ministrul finanțelor și 
comerțului, Felix Tiemtara- 
boum, ministrul tineretului și 
sportului, Pierre llboudo, am
basadorul Republicii Volta Su-

perioară în România, Gregoire 
Nana, deputat în Adunarea 
Națională, Francois 
directorul afacerilor
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, precum și alte persoane o- 
ficiale care îl însoțesc pe șe
ful statului voltez în vizita sa. 

Intilnirea dintre cei doi șefi 
de stat a. avut , loc într-o at
mosferă • de stimă și respect 
reciproc, de deplină înțelegere 

• și prietenie, care caracteri
zează relațiile dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Volta Superioară.

Sekone, 
politice

PI Vizita

necesitate imperioasă iii

Capitală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a președintelui 

Sangoule Lamizana

Am

a creșterii eficientei economice 'K - :

ofc.
Ing. VASILE OGHERLACI, 

director general adjunct 
al Centralei cărbunelui Petroșani
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un an la 
tot mai 

de cărbu
ne, în ritm cu nevoile eres- 
cînde ale economiei, naționale 
in plină ascensiune, impune 
creșterea tot mai accentuată a 
productivității muncii - calea 
principală de sporire a pro
ducției urmată consecvent de 
partidul nostru în toți anii con
strucției socialiste.

Productivitatea muncii ex
primă în modul cel mai sinte
tic gradul de eficiență econo
mică a activității productive, 
ridicarea nivelului acestui in
dicator fiind în ultimă instanță 
condiția fundamentală a pro
gresului economic și social. Ți
nînd seama de această legita
te obiectivă partidul nostru 
manifestă o preocupare neîn
treruptă pentru realizarea u- 
nei productivități tot mai înal
te în toate ramurile economiei 
naționale — preocupare ce își 
găsește o vie expresie și în 
orientările date de forurile sale 
superioare privind dezvoltarea 
industriei carbonifere. La întîl- 
nirea cu activul de partid din 
Valea Jiului, ce a avut loc în 
toamna anului trecut, secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, înfă- 
țișînd nivelele înalte de creș
tere pe care trebuie Sp le a- 
tingă extracția de cărbune 
cocsificabil și energetic, în pe
rioada următoare, a subliniat 
că „nu pe calea intensificării 
efortului fizic trebuie să obți
nem sporirea substanțială a 
producției, ci pe baza intro- . 
ducerii unei tehnici moderne, 
de înaltă productivitate", 
ceasta fiind în prezent 
blema numărul unu in 
Jiului".

Eforturile financiare 
de statul nostru pentru moder
nizarea tehnicii de extracție, 
pentru mecanizarea operațiu
nilor grele și cu volum mare 
de muncă vădind deopotrivă

Realizarea de la 
altul a unor nivele 
înalte ale extracției 

în

a-
„pro- 

Valea

făcute

grija pentru creșterea rodnici
ei muncii dar și pentru ușura
rea eforturilor fizice ale mine
rilor sînt semnificative in acest 
sens. In perioada care a tre
cut din actualul cincinal, la 
exploatările miniere din Valea 
Jiului s-au introdus mașini și 
utilaje în valoare de peste 
670 000 000 lei. Ca urmare a 
creșterii preocupărilor pentru 
introducerea tehnicii moderne 
și îmbunătățirea tehnologiilor 
de extracție, pentru organiza
rea mai superioară a produc
ției și a muncii, ridicarea gra
dului general de calificare, în
tărirea răspunderii și discipli
nei, productivitatea miîncii a 
crescut treptat. Raportînd insă 
creșterile obținute nu la ceea 
ce 
să 
de 
că 
Iul 
samblul bazinului, nivelul 
creștere a productivității pre
văzut în plan nu a fost atins 
în nici una din cele cinci luni 
încheiate din acest an. Este un 
fapt cu consecințe negative din 
cele mai serioase pentru ■ acti
vitatea economică. Nerealizări- 
le la acest indicator sintetic 
echivalează cu o pierdere de 
170 000 tone cărbune. Dar a- 
ceasta nu este totul. Pentru a 
acoperi. producția rămasă în 
urmă în zilele de lucru obișnu
ite ca urmare a nerealizării 
productivității programate se 
recurge adesea, la lucrul în zi
lele de repaus, se fac dereglări 
în folosirea forței de muncă, se 
lucrează cu efective supranor- 
mative fără a se lua in seamă 
cu toată seriozitatea urmările 
unor astfel de practici dăună
toare, cu toate că ele sînt ar
hicunoscute și generează mul
te neajunsuri pe întreaga scară 
ierarhică. Ingustindu-și orizon
tul preocupărilor la’ realizarea 
producției fizice unii conducă
tori scapă adesea din vedere 
că, în ultimă instanță, totui,

a fost ci la ceea ce trebuie 
fie realizat, ținind seamă 
condițiile create, constatăm 
ele nu se situează la nive- 
posibilităților reale. Pe an- 

de

eficiența cu care este 
munca omenească în 
de producție. Efectul 
productivității muncii

chiar și „tonele" de cărbune 
se exprimă în lei. Foarte puțini 
directori de exploatări, șefi de 
sectoare, maiștri, brigadieri își 
pun problema : cu ce cantitate 
de cărbuni echivalează un pro
cent de productivitate, sau cit 
reprezintă acest procent în lei 
la nivelul unității, sectorului, 
revirului. sau abatajului in 
fruntea căruia se găsesc ?

Productivitatea exprimă rod
nicia muncii, sau, în limbaj e- 
conomic, 
cheltuită 
procesul 
creșterii
se reflectă direct în micșorarea 
consumului de muncă vie pe 
unitatea de produs. Această 
relație a're o însemnătate cu 
atit mai mare in industria căr
bunelui unde ponderea chel
tuielilor cu salariile în structu
ra prețului de cost reprezintă 
peste 40 la sută, fiind cu mult 
mai mare decit in oricare altă 
ramură a industriei republica
ne.

De aici rezultă că prin rea
lizarea unei productivități mai 
înalte, prin producerea de că
tre același colectiv a unei can
tități mai mari de cărbune in 
unitatea de timp dată, se mic
șorează ponderea salariului in 
prețul de cost pe tona de căr
bune, în condițiile realizării 
unui salariu mediu sporit. La 
aceasta se mai poate adăuga 
că influența pozitivă a unei 
productivități sporite asupra e- 
ficienței economice se mani
festă și prin reducerea, pe tona 
de cărbune, a unor cheltuieli 
cum sînt cele de întreținere,

(Continuare in pag. a î.a)
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Unul dintre cei mai competenți prim-maiștri mineri ai 
minei Vulcan care se dovedește întotdeauna un bun organi
zator și un valoros sfătuitor al minerilor : comunistul Ion 
Bogoș de la sectorul I. (drea| ta).

Foto : I. LIC1U

Noi fronturi de iucru
pe măsură

sarcinilor de plan sporite

La mina 
Lupeni

Pentru asigurarea liniei de 
front corespunzătoare sarci
nilor de plan sporite ale sec
torului V de la mina Lupeni, 
se depun multe strădanii din 
partea conducerii tehnice a 
sectorului. Astfel, in blocul 
V, sînt plasate patru brigăzi 
de pregătire care lucrează, 
eontrafront, la două preaba- 
taje în culcușul stratului. Este 
vorba de pregătirea abataje
lor frontale nr. 2 și nr. 5 
de mare capacitate, a căror 
producție va fi concentrată 
la orizontul 480. In prezent 
lucrările de deschidere a celor 
două abataje se află intr-un 
stadiu avansat, astfel incit a- 
batajele vor fi date în funcți-

une pină cel tirziu in 20 iu
nie.

Concentrarea producției la 
un singur punct de deversa
re la orizontul 480 va con
duce Ia creșterea productivi
tății muncii, recuperarea res
tanțelor acumulate pină a- 
cunj. îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan pe aceas
tă lună.

Brigăzile care pregătesc no
ile fronturi de lucru sint 
conduse de minerii ION TI- 
BIR și MIHAI VARZARU, la 
abatajul
CONSTANTIN 
VICTOR ZBÎRNA, la 
jul frontal nr. 5. (

frontal nr. 2,
LICHIE

abata-

La mina 
Uricani

și 
Și

ZIUA BRIGADIERULUI
un util schimb de experiență între conducătorii formațiilor

Intr-o atmosferă de lucru, 
pătrunsă de o matură respon
sabilitate, ieri după-amiază, 
în sala clubului Centralei căr
bunelui Petroșani, a avut loc 
ZIUA BRIGADIERULUI pe 
întregul municipiu la care au 
participat peste 200 de mineri 
șefi de brigadă din abatajele 
Văii Jiului și de Ia lucrările 
de deschideri și pregătire, con
ducători ai exploatărilor mi
niere, șefi de sectoare, pre
ședinți ai comitetelor sindi 
catelor de la minele din bazin

După informările asupra re 
alizărilor obținute pe primele 
cinci luni scurse din acest an. 
prezentate de către tovarășii 
Gheorghe Mihuț, director teh-

de lucru din minele Văii Jiului 
nic al* C.C.P. și Gavrila David, 
președintele consiliului muni
cipal al sindicatelor, au 
fost înmînate un număr 
de trei „Lămpi ale mine
rului", brigadierilor loan Să
lăjean de la mina Lupeni, pen
tru rezultatele obținute în a- 
bataj frontal. Petru Roman de 
la mina Aninoasa, pentru re
zultatele obținute în abataj 
cameră și Constantin Grădina
ra de la mina Aninoasa, pen
tru rezultatele obținute 
erări de pregătire.

In cadrul discuțiilor 
bit de rodnice care au 
au luat cuvîntul tovarășii Mi
hai Bacoși Aurel C'ristea. Ni
colae Tănășache. Filarel Un-

la lu-

d.eose- 
urmat,

gureanu, Ilie Nicolae, Gheor
ghe Nichita, loan Sălăjean, 
mineri șefi de brigadă de la 
minele Lupeni, Aninoasa și 
Uricani, care s-au referit la 
măsurile ce trebuie întreprin
se pentru continua îmbunătă
țire a activității brigăzilor ce 
le conduc, anqajîndu-se ca și 
în continuare să-și sporească 
realizările, să obțină succese 
pe măsura tradiției de muncă 
a minerilor.

In încheierea dezbaterilor 
prilejuite de Ziua brigadieru
lui au luat cuvîntul tovarășii 
Vasile Ogherlaci, director ge
neral adjunct al C.C.P., 
Gheorghe Feier, secretar al 
comitetului municipal de

partid și Gavrilă David, pre
ședinte ai comitetului munici
pal al sindicatelor.

Vorbitorii s-au referit 
larg la îndatoririle ce stau în 
fața tuturor brigadierilor în 
calitatea de conducători ai for
mațiilor de lucru în mobiliza
rea acestora la creșterea ran
damentelor în abataje și a vi
tezelor de avansare, la 'înde
plinirea exemplară a sarcini
lor de plan și angajamentelor 
asumate în întrecere pentru a 
întîmpina cu noi succese în 
muncă apropiata sărbătoare a 
minerilor ca și ziua de 23 Au
gust, pentru a asigura spori
rea continuă a producției de 
cărbune.

Zilele trecute in cadrul sec
torului III al minei Uricani 
a fost pus in funcțiune un 
nou abataj frontal, în stra
tul 15, panoul 2 al blocului V.

Tehnologia de lucru în a- 
bataj este adecvată condiți
ilor geologico-miniere ale stra
tului, susținerea realizîndu-se 
cu stilpi metalici individuali. 
Buna organizare a lucrului in 
abataj de către unul din mi
nerii cu experiență Gheorghe 
Scorpie, ca și dotarea cores
punzătoare a acestuia, au fă
cut ca încă din primele zile 
productivitatea muncii să de
pășească nivelul planificat.

Nu rupeți florile!
iubesc, foarte mult 
și dv. Așadar, un

Și.

Mărturisesc sincer că 
florile și sînt convins că 
indemn pentru toți : „Nu rupeți florile", 
totuși...

Am văzut zilele acestea tot mai mulți ce
tățeni, tineri sau virstnici, întorcîndu-se spre 
casele lor cu brațele încărcate de flori de

salcim De unde le-or fi adus nu știu. Știu 
doar atit că florile ar trebui să împodobeas
că crengile salcîmilor, să improspăteze aerul 
orașului, să 
o ambianță

In zonele 
sint), florile 
iii" înclinați
- „Nu rupeți florile I 
dificiile moderne 
pentru frumos, 
frumosul, civilizația obligă 
civilizată. Deci, dacă ne 
zați, avem obligația de a îngriji și păstra 
florile din parcuri și cartiere. E adevărat, 
plăcuțele avertizoare „Nu rupeți florile" cam 
lipsesc. Dar, să fim oameni - nici nu ar tre
bui sa existe I

creeze în jurul nostru un mediu, 
agreabilă.
verzi din cartiere (acolo unde 
înfrumusețează. Pentru „vandă- 
spre distrugere, un avertisment 

Florile alături de e- 
citadine, înseamnă gust 

sensibilitate, civilizație. Dar 
la o conduită 

pretindem civili-

I
I

lulian IORDACHE, 
lăcătuș

A
In ziarul de azi

40 de ani de la crearea 
Comitetului național an
tifascist.
Modificările aduse Codu
lui penal și 'Codului 
procedură penală.
Caleidoscop

(in pag. a Il-a)

de muncă a 
orășenesc

Din agenda 
comitetului 
Vulcan al femeilor.
Alcoolul, viteza excesi
vă, neatenția — cauze 
ale accidentelor pe dru
murile publice.
Noi licee de specialitate

(în pag, a III-a)

Președintele Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu președintele Re
publicii Volta Superioară, 
Sangoule Lamizana, au făcut, 
marți dimineață, o vizită prin 
Capitală, oare s-a desfășurat 
sub semnul prieteniei și so
lidarității militante ce animă 
țările noastre, al dorinței co
mune de a promova, la un 
nivel superior, conlucrarea bi
laterală, pe baza stimei și res
pectului .reciproc, a egalității 
în drepturi și avantajului mu
tual. Ea a prilejuit, în fapt, 
continuarea, dialogului atit de 
rodnic început cu cîteva ore 
înainte, de data aceasta insă 
nu la masa convorbirilor, ci 
în cadrul unei reprezentative 
întreprinderi a industriei con
structoare de mașini — ale că
rei potențial și experiență pre
zintă un interes deosebit pen
tru dezvoltarea cooperării în
tre cele două țări.

Această vizită a inaugurat 
seria contactelor directe cu 
realitățile românești, a îritîlni- 
rilor- cu colectivele unor pu
ternice unități industriale și 
agricole, răspunzînd interesu
lui manifestat de oaspeți pe 
care șeful statului voltez îl a- 
precia astfel: Șederea în Ro
mânia dobîndește valoarea de 
experiență excepțională, ți
nînd seama de apropierile. ca
re se întrevăd posibile în toa
te domeniile... România con
stituie un model dg experien
ță, datorită acțiunii inteligent; 
a celui mai prestigios 
fiii săi, președintele 
Ceaușescu.

înaltul oaspete are 
posibilitatea de a cunoaște ne-

dinf.ră 
Nicolae

astfel

mijlocit — după cum sublinia 
președintele Nicolae Ceaușescu 
in toastul rostit la dinîul de 
luni — „viața și preocupările 
unui popor care, scuturînd de. 
finitiv cu aproape trei decenii 
în urmă jugul exploatării și 
dominației străine, și-a luat 
soarta în propriile mini și a 
trecut să-și făurească în liber
tate propriul destin, constru
ind orînduirea nouă, socialistă, 
pe pămîntul patrie; sale".

Iată, deci, elemente!; care 
au definit, de la început, sen
sul major al acestei vizite .

...Palatul Consiliului de 
Stat, ora 11,30. S-a încheiat 
primul schimb de vederi ofi
ciale între conducătorii Ro
mâniei și Voltei Superioare. 
Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Sangoule Lamizana se în
dreaptă spre primul obiectiv 
al vizitei : cartierul Titan.

Cei doi șefi de stat sînt în
soțiți de Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, 
Emil Drăgănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri? 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Alexandru 
reanu, ambasadorul țării 
tre în Republica Volta 
rioară, de alte persoane 
ale române,

împreună cu ei se află, de 
asemenea, dr. Josaph Conom
bo, ministrul afacerilor exter
ne, Tiemoko Marc Garango, 
ministrul finanțelor și comer- 

.JulUi, Felix Tiemtaraboum. mi
nistrul 
Pierre 
Voltei 
Nana,
Națională, celelalte oficialități

Lăză- 
noas- 
Supe- 
ofici-

tineretului și sportului, 
llboudo, ambasadorul 
Ia București, Gregoire 

deputat în Adunarea

pe înal-

străbate 
ale o- 

în a- 
drapelele 
și Voltei 
bucureș- 

șl

volțeze care însoțesc 
tul oaspete.

Coloana de mașini 
principale bulevarde 
rasului, împodobite, 
ceastă dimineață, cu 
de stat ale României 
Superioare. Mii de
teni au ținut să întîmpine 
de această dată cu multă dra
goste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-i salute cu prie
tenie pe solii poporului.voltez.

Cea dinții oprire are loc la 
intersecția a două cunoscute 
bulevarde. — Leontin Sălăjan 
și Baba Novac. Ne aflăm în 
cartierul Titan, moderni com
plex urbanistic, de dimensiu
nile unui adevărat oraș — 
dicat în ultimii ani — 
trăiesc peste 200 000 de locui
tori ai Capitalei.

In fața unei machete, care 
înfățișează stadiul actual de 
dezvoltare a cartierului și ca
re prefigurează, totodată, evo
luția sa viitoare, arhitectul 
șef al Capitalei, Tiberiu Ricci, 
prezintă în acest sens cîteva 
date semnificative, subliniind 
că în această parte a Bucu- 
reștiuluî au fost construite 
65 000 de apartamente, precum 
și școli, magazine, cinemato
grafe, terenuri de sport. Se a- 
rată că este un cartier munci
toresc, amplasat într-o vi- 
quroasă zonă industrială. Re- 
ferindu-se la perspectivele car
tierului, gazdele precizează c.M 
el se va îmbogăți, între altele 
cu un supermagazin univer
sal, cu o arteră comercială.

Arhitectul șef al Capitalei 
relevă că la dezvoltarea a-

li- 
unde

(Continuare in pag. a 4-a)

Plenara Comitetului municipal al U.T.C
Ieri, după-amiază, 

la Petroșani plenara 
lui municipal al U.T.C.

La lucrările plenarei au 
participat tovarășii Clement 
Negruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petroșani 
al P.C.R., președintele consi
liului popular municipal, Vio
rel Faur, prim-secretar al 
Comitetului Județean Hune
doara al U.T.C. S-au aflat de 
asemenea prezenți membrii 
comisiei de cenzori și ai co
misiei organizatorice ale co
mitetului municipal al U.T.C., 
responsabilii cu probleme or
ganizatorice ai comitetelor o- 
rășenești, din întreprinderi și 
școli.

Plenara a, dezbătut preocu
parea comitetului municipal 
al U.T.C., a comitetelor orășe
nești U.T.C. și a organizațiilor 
din întreprinderi și școli pen-

a avut loc 
Comitetu-

tru conceperea și planificarea 
muncii organizației de tineret, 
pentru creșterea rolului și 
conținutului educativ al adu
nărilor generale de U.T.C. Pe 
marginea referatului prezentat 
de tovarășul Nicolae Haneș, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C., 
au luat cuvîntul tovarășii Pe
tru Iorga, secretar al Comite
tului comunal Aninoasa al 
U.T.C., Aurel Colda, secretar 
al comitetului U.T.C. de la 
E. M. Petrila, Gheorghe Pa
vel, secretar al comitetului 
U.T.C. de Ia E. M. Uricani, 
Ion Ioana, locțiitor al secre
tarului comitetului U.T.C. de 
la F. S. H. Vulcan, Anton Du- 
ban, secretar al comitetului 
U.T.C., Liceul Lupeni, Ion Lă- 
pădatu, îndrumător U.T.C. la 
școala profesională comercială

Petroșani, Virgil Ciornei, se
cretar al comitetului U.T.C., 
mina Dilja, Irina Săcăluș, 
membră a biroului comitetu
lui municipal al U.T.C., Ștefan 
Luca, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. de la Pre- 
parația Petrila și Dan Marcu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Vulcan al U.T.C. De 
asemenea a luat cuvîntul toi 
varășul Viorel Faur care a 
adresat activului U.T.C., în
demnul de a-și intensifica e- 
forturile pe linia creșterii ro
lului și conținutului educativ 
al adunărilor generale U.T.C.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul Clement Negruț care a fă
cut prețioase recomandări or
ganului municipal al U.T.C.

La punctul doi al ordijiei de 
zi plenara a adoptat măsuri 
organizatorice.

Un miner
VII-a 

la 
nr. 
ta
ior

Pionierii și uteciș- 
tij claselor a 
și a Vili-a de 
Școala generală 
6 din Lupeni au 
vitat în mijlocul
pe comunistul Vasile 
Rușitoru, miner frun
taș la E. M. Lupeni. 
Răspunzind cu multă 
amabilitate invitați
ei, oaspetele a expus

fruntaș în mijlocul elevilor
elevilor foarte multe 
lucruri despre speci
ficul muncii de mi
ner, a arătat calități
le necesare pentru 
această frumoasă me
serie, subliniind în 
mod deosebit corec
titudinea, dragostea 
de muncă.

Întrebările elevilor 
s-au referit și la o- 
perațiile care trebu-

ie efectuate de un 
mecanizator miner. 
Tovarășul Vasile Ru
șitoru, a constatat, 
cu acest prilej, că e- 
levii sînt interesați 
să cunoască această 
meserie și le-a oferit 
precizările necesare. 
In numele copiilor a 
vorbit elevul Ion Das- 
călu, președintele u- 
nității pionieri,

care a mulțumit invi
tatului, asigurîndu-l 
că așa cum dinsul 
este fruntaș în pro
ducție, tot așa se vor 
strădui și elevii
devină fruntași la în
vățătură pentru a pu
tea îmbrățișa această 
meserie. ,

Să

Dorina RANCEA, 
învățătoare

pe
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In luptă pentru apărarea libertăților democratice

40 de ani de la crearea Comitetului
național antifascist

Se împlinesc 40 de ani de 
la înființarea de către Partidul, 
Comunist Român a Comitetu
lui național antifascist care 
a avut menirea să lupte împo
triva celui mai mare flagel 
al omenirii din acele vremuri
— fascismul. In acțiunile de 
închegare a unui larg front 
p 'pular antifascist un rol de 
seamă a avut colaborarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Frontul Plugarilor, în
ființat în 1933 ca o organiza
ție democrată a țărănimii.

După cum se știe ideea uni
rii forțelor democratice în
tr-un front popular antifas
cist a cunoscut primele succe
se în toamna anului 1935, la 
24 septembrie, cînd reprezen
tanții Frontului Plugarilor și 
ai Uniunii oamenilor muncii 
maghiari (Madosz) au încheiat 
In comuna Băcia din județul 
Hunedoara un pact de cola
borare împotriva fascismului. 
El a fost urmat, la 6 decem
brie în același an, de Acordul 
de la Țebea, semnat sub goru
nul lui Horia, și de succesul 
în alegerile parlamentare par
țiale din februarie 1936 din 
județele Hunedoara și Mehe
dinți.

Tn cunoscutele momente is
torice cu rezonanțe ce între
ceau granițele ținutului hune- 
dorean se recunoaște în una
nimitate munca neobosită a 
înflăcăratului patriot și om de 1 
stat de mai tîrziu, dr. Petru 
Groza. Cîteva documente des
coperite mai recent ne prileju
iesc a prezenta și alte aspecte 
semnificative privitoare la ac
tivitatea doctorului Petru 
Groza. Este vorba de apăra
rea procesului intelectualilor 
antifasciști. După ce autorită
țile reacționare din țară au 
dizolvat comitetele antifascis
te, din vara anului 1935 a por
nit prigoana împotrivă luptă
torilor antifasciști fiind ares
tați și trimiși în judecată o 
seamă de intelectuali progre
siști, printre care Constanti
nescu-Iași, Tudor Bugnariu, 
Grigore Preoteasa și mulți 
alții. In vederea apărării lor 
au fost organizate — sub în
drumarea partidului comunist
— comitete de apărare. Pentru 
procesul în care a fost trimis 
în judecată profesorul Tudor 
Bugnariu precum și pentru 
ceilalți luptători antifasciști 
din țară s-a alcătuit la Cluj 
un comitet de apărare a anti- 
fasciștilorMn frunte cu docto
rul Petru Groza. Apelurile' 
acestuia precum și pledoariile 
și depozițiile rostite în apăra
re constituie adevărate docu
mente ale vremii îndreptate

împotriva fascismului. Iată ce 
ne relatează documentele des
pre procesul profesorului Tu
dor Bugnariu, din Cluj.

La 25 noiembrie 1935, într-o 
sîmbătă, la Cluj s-a dezbătut 
procesul profesorului 
cist. Tudor Bugnariu. 
scundă a Consiliului 
boi, cu aer de pivniță, 
ța este compusă din 
veniți de pe toate meleaguri
le țării — profesori, asistenți 
universitari, medici, ziariști, 
studenți, muncitori etc. Sub 
fereastra aburită, în pătrățe
lul de lemn, acuzatul — arun
cat în „cîntarul legii" pentru 
simplul fapt că a activat îm
potriva fascismului — ascultă 
liniștit dezbaterile cu 
ța convingerilor sale.

Depune martorul 
Groza, președinte al 
lui Plugarilor : „O 
de proporțiile - unei pledoarii" 
— consemnează documentele

antifas- 
In sala 
de răz- 
asisten- 
oameni

siguran-

Petru
Frontu- 

depoziție

Germania, 
conduc sub 
se pregătesc 
ar cuprinde 
și țara noastră. Și la noi admi
ratorii fascismului sînt 
boinici în 
ura între 
locuitoare 
lui rasist 
sînt (...).

împotriva fascismului ma
sele țărănești au reacționat 
organizînd Frontul Plugarilor 
iar pe de altă parte intelec
tualii și muncitorimea orașe
lor au răspuns organizînd co
mitetele antifasciste pentru a 
se opune valului de teroare 
care amenință libertatea. 
Fascismul poate fi înlăturat. 
In Franța masele au răspuns 
fascismului francez și fas
cismului german prin frontul 
popular antifascist care pre
gătește guvernul de mîine și 
înlăturarea completă a fas-

capitaliștii care 
masca lui Hitler, 
de un război care 
întreaga Europă,

răz- 
sensul că propagă 
naționalitățile con- 
conform principiu- 
ai cărui adepți

Mărturii documentare

vremii. Vorbește tare, îndrăz
neț. Nu lipsește mimic din ce 
are fascismul mai putred care 
să nu fie divulgat. Refrenul 
care intervine ca un blestem 
rămîne greu în urechile tu
turora : „fascism înseamnă te
roare, fascism înseamnă răz
boi și revizionism".

Iată depoziția sa ce poate fi 
considerată un act de aspră 
condamnare a fascismului: 
„De pe plaiurile și munții Hu
nedoarei, din Țara moților a 
pornit o mișcare asemănătoa
re aceleia a cărei promotor (...) 
a fost prof Bugnariu. Țăranii 
din Plugărești s-au organizat 
în Frontul Plugarilor cu 
scopul de a duce lupta împo
triva exploatatorilor lor și 
împotriva fascismului. Pluga- 
ții Hunedoarei își dau seama 
de primejdia fascismului re
acționar și războinic și orga
nizația frontului duce de trei 
ani lupta condusă de principii 
asemănătoare cu cele ale miș
cării antifasciste, preconizată 
de Bugnariu.

Fascismul este terorist; me
todele de propagandă sînt ar
me ucigătoare iar cînd vine la 
putpre, șle„dp „cțmgpa,-, * pere a națiunii noastre. A lup-
trare, îi asasinează lent pe toți ta pentru aceasta nu poate să 

Tiber-1 - constituie o crimă. Tudbr 
Bugnariu a luptat împotriva 
fascismului revizionist. El n-a 
comis nici o crimă, deci tre
buie să fie achitat".

Comitetul executiv al Fron-

cismului. Unirea dorințelor 
democratice începe și în alte 
țări. Pentru acest scop a lup
tat și prof. Bugnariu în Româ
nia.

O forță sinceră antifascistă 
la noi o alcătuiește Frontul 
Plugarilor care s-a organizat 
în tradiția veche a lui Horia 
și Avram Iancu... Tot din Hu
nedoara au plecat țăranii lui 
Horia să scuture jugul agreso
rilor nobili, să se descătușeze 
din iobăgia seculară; de aici 
a plecat Avram Iancu cu ce
tele de țărani care au deter
minat lupta pe cînd clericii și 
notabilitățile petreceau. Isto
ria ne-a dat dreptate. Drepta
tea este și astăzi de partea 
țăranilor dar nu numai de 
partea celor din Hunedoara. 
In acest timp Uniunea mun
citorilor și țăranilor maghiari 
luptă împotriva fascismului. 
De curînd s-a încheiat pactul 
între acestea pentru apărarea 
libertăților. Lupta acestor an
tifasciști a dat roade. Astăzi 
forțele democratice se unesc 
într-un front popular al cărui . 
început s-a și pus.

Aceasta este adevărata pă-

tului Plugarilor, de sub pre- 
ședenția doctorului Petru 
Groza, a trimis următoarea 
telegramă consiliului de răz
boi din Chișinău prin care se 
solidarizează cu profesorul 
Petre Constantinescu-Iași și 
alți 8 intelectuali antifasciști. 
..Reținuți de boală, distanță și 
alte pierderi de a depune în 
fața dv., mărturisim pe a- 
ceastă cale convingerea și fap
tul că profesorul P. Constan- 
tinescu-Ia’și și ceilalți acuzați 
au dragostea maselor din țara 
lui Horia și Avram Iancu, ma
se organizate în Frontul Plu
garilor care luptă pentru a- 
părarea libertăților țărănești 
zilnic amenințate de exponen- 
ții fascismului, importat de 
dușmanii granițelor țării noas
tre (se referă la fascismul din 
Germania și Italia — n.n.). U- 
milințele n? determină să ne 
solidarizăm cu acești luptători 
cu care am cîștigat biruința 
democrației în alegerile de 
la Hunedoara. Nădăjduim în 
obiectivitatea celor puși să ju
dece procesul deschis între li
bertatea și viața mulțimilor 
muncitoare și între oprimare, 
ură și exploatare nemiloasă".

Publicarea acestor două 
documente face de prisos orice 
comentariu. Ele dovedesc ati
tudinea hotărît democratică și 
antifascistă a cunoscutei or
ganizații țărănești, Frontul 
Plugarilor, care în acest an a 
împlinit 40 de ani de la în
ființare.

Desigur, in condițiile răs- 
pniuirtt tascismuxui, luptăto
rii antuasciști au ajuns sa ne 
conuamnați ia ani grei de în
chisoare. Profesorului Tueior 
Bugnariu i s-a dat o sinistră 
condamnare; zece luni în
chisoare, zece ani interdicție 
și zece mu lei 
dentul Gngore 
cențiata Oielia 
conuamnați la
jumătate incnisoare, 
ue zeci ue mu ae ie. și ta cite a 
ani interdicție politică. La fel 
și ceilalți antifasciști au fost 
osîndiți.

Condamnările pronunțate 
Împotriva antifasciștilor au 
pus in garda întreaga demo
crație romaneasca fața de pe
ricolul fascist și dictatorial ce 
amenința. A început o luptă 
dîrză pentru ștergerea din 
condicile tribunalelor militare 
a. straniilor pedepse, pentru 
stingerea tuturor proceselor 
antifasciste și pentru apăra
rea libertății și democrației.

amenaa. Stu- 
Jt'reoteasa și li- 
Banole au fost 
cite doi am și 

amendă

trare, îi asasinează lent ] 
acefa care luptă pentru Tiber 
tate. In Italia regimul lui 
Mussolini a dus la războiul 
din Abisinia care este o diver
siune pentru a înlătura 
mulțumirile populației.

ZI

servire
bună

Aflat într-un puternic vad 
comeroial, la halele pieții o- 
rașului Petroșani, magazinul 
alimentar nr. 16 aprovizionea
ză îndeosebi populația din 
cartierele Vasile Roaită șiCar- 
pați. Responsabila magazinu
lui, Maria Barcan, ajutată d« 
Irina Stuparu, se preocupă în 
permanentă de buna aprovi
zionare a cumpărătorilor cu 
mărfurile solicitate, veghează 
La practicarea unei serviri ci
vilizate — factori care con
tribuie la realizarea planului 
de desfacere al unității lună 
de lună. întregul colectiv al 
unității, format numai din 
femei, între care se numără 
luliana Ularu, Viorica Szila- 
gyi, Filofteia Marinescu, Silvia 
Stanciu și luliana Laszlo a- 
sigură zi de zi buna servire 
a cumpărătorilor.

Modificările aduse Codului penal și Codului de procedură penală (II)

Munca corecțională 
de executare

nouă
a pedepsei ■

f fructuoasă de 
continuă a laqis- 
cu cerințele mer- 
al societății no as-

tează pe șantiere, în unități 
agricole sau forestiere, ori în 
alte organizații socialiste, con
damnatul urmând să desfășoa
re o activitate productivă sau 
de specialitate. In acest timp 
condamnatul nu poate ocupa 
funcții de conducere, adminis
trative, instructiv-educative 
sau de gestiune.

Dacă ia data aplicării pe-

reține o cotă de 15-50 la sută, 
suma reținută vărsîndu-se la 
bugetul statului.

Condamnatul, în timpul exe
cutării pedepsei cu munca 
cor'îcțională, nu are dreptul la 
concediu de odihnă, durata 
pedepsei nu se socotește la 
calcularea vechimei în mun
că, nu poate părăsi fără apro
barea organului de miliție lo-

Activitatea 
îmbunătățire 
lațied în pas 
sului înainte 
tre, elaborarea unor noi legi
menite să contribuie la o mai 
bună apărare a ordinii de 
drept socialiste și La înfăptui
rea mal eficientă a politicii 
penale a statului nostru, în e- 
tapa actuală, își găsește expre
sia și în Legea nr. 6 privind mo-, 
dificarea unor dispozițiunj din 
Codul penal cît și introduce
rea unei noi instituții, și anu
me executarea pedepsei prin 
muncă corecțională.

Apariția acestei instituții es
te urmarea necesară a succe
selor obținute în activitatea 
economică și socială precum 
și în ridicarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii.

A apărut astfel posibilitatea 
reeducării infractorilor, prin 
muncă. In acest scop se pre
vede posibilitatea obligării la 
prestarea unei munci utile 
pentru societate a celor care 
săvîrșesc fapte antisociale, în
criminate de legea penală, ce 
nu prezintă o gravitate deo
sebită, ca de exemplu : loviri, 
insulte, calomnii, violări de 
domiciliu, infracțiuni silvice, 
unele infracțiuni săvîrșite fă
ră intenție ș. a.

In cazul' în care instanțele 
judecătorești apreciază că sînt 
suficiente temeiuri pentru ca 
scopul pedepsei — reeducarea 
infractorului și prevenirea să
vârșirii de noi infracțiuni — 
să fie atins, fără privațiune 
de libertate, prin prestarea u- 
nei munci utile societății, pot 
dispune obligarea la muncă 
corecțională a condamnaților 
pa toată durata pedepsei apli
cate.

Se mai cere, de asemenea, 
ca pedeapsa aplicată să fie 
închisoarea de cel mult 2 ani, 
iar infractorul să nu mai fi 
fost condamnat anterior la pe
deapsa închisorii. (Cu excep
ția cazurilor în care infracțiu
nile au fost săvîrșite în timpul 
minorității, au fost amnistiate, 
a intervenit reabilitarea sau 
s-a împlinit termenul de rea
bilitare precum și infracțiu
nile săvîrșite din culpă).

Sînt exceptați de la benefi
ciul muncii corecționale mi
norii care nu au împlinit vîr- 
sta de 16 ani — față de aceș
tia se aplică măsuri educative 
sau internarea într-un institut 
special de reeducare — și mi
litarii în termen.

Munca va urm-a să se efec
tueze, fără privațiune de li
bertate, dar cu restringerea u- 
nor drepturi, care să asigure 
pedepsei caracterul - ei represiv. 
Procesul reeducării și îndrep
tării acestor infractori va avea 
loc, astfel, în cadrul unui co
lectiv de muncă, fără ca a- 
cești condamnați. să fie rupți 
de viața socială și de familie.

Munca corecțională se pres-

LEGILE TĂRII
fost disciplinat și 
muncă. Cererea de 
obligării la muncă 
se face de către 

socialistă în care

împrejurările care au deter
minat această incapacitate, 
dispun suspendarea condițio
nată a executării pedepsei sau 
a restului de pedeapsă rămas 
neexecutat chiar dacă nu sînt 
îndeplinite condițiile cerute de 
lege pentru suspendare.

încetarea obligării la muncă 
corecțională poate avea loc și 
înainte de expirarea manda
tului de executare dacă cel 
condamnat a executat cel pu
țin două treimi din durata pe
depsei, a dat dovezi temeinice 
de îndreptare, a avut o bună 
conduită, a 
stăruitor în 
încetare a 
corecțională 
orqanizația
s-a executat munca.

Pedeapsa se consideră exe
cutată dacă în intervalul de 
timp de la încetarea obligării 
la muncă și pînă la îndepli
nirea duratei pedepsei, 
condamnat nu a comis 
nou o infracțiune. Dacă în a- 
cest interval condamnatul să
vîrșește o nouă infracțiune, 
se poate revoca încetarea șl 
se dispune executarea restu
lui de pedeapsă în stare de 
detenție.

Noria" instituție, a execută
rii pedepsei prin muncă corec
țională. constituie o mărturie 
în plus a grijii pe care socie
tatea noastră socialistă o 
poartă îndreptării prin muncă 
a celor care mai încalcă legea 
penală.

depsej cu muncă corecțională 
condamnatul lucrează într-o 
organizație socialistă, instan
țele judecătorești, ținînd sea
ma de aportul deosebit în 
muncă al acestuia și de posi
bilitățile lui de reeducare, pot 
dispune ca munca să fie pres
tată în aceeași organizație, la 
același loc de muncă sau 
un alt loc 
mai într-o 
vă sau de specialitate.

Temeiul 
muncii este 
xecutare a pedepsei, astfel că 
prestația se face fără a se 
incheia un contract de mun
că. Dacă la data rămînerii de
finitive a hotărîrii, cal con
damnat avea încheiat un ast
fel de contract, acesta înce
tează. Din remunerația netă 
cuvenită condamnatului, se

la 
de muncă, dar nu- 
aotiviitate producti-

legal al prestării 
mandatul de e-

calitatea unde se zaflă organi
zația socialistă în care pres
tează munca, decît în cazuri 
bine justificat? (citat la an
chetă, judecată, caz de boală, 
de moarte).

Atunci cînd condamnatul cu 
rea credință nu se prezintă la 
locul de muncă sau se sustra
ge de la executarea muncii 
corecționale, ori săvîrșește o 
nouă infracțiune intenționată 
sau unele.,infracțiuni din cul
pă, instanța va dispune revo
carea obligării la muncă co- 
recțională și executarea pe
depsei în regim de deținere.

In cazul în care cel con
damnat nu mai poate presta 
munca din cauza pierderii to-’ 
tale a capacității da lucru, 
instanțele judecătorești revo
că obligarea la muncă corec- 
țională și, ținînd seama de

cel 
din

Nicolae VVARDEGGER
Arhivele statului Deva

Cornel CIUCIAN, 
procuror la Procuratura loca

lă Petroșani

nr.
cu 

martori
activi

Și

2 din 
prilejul

Și 
la

însemnare

Exces de
tovarășul Ștefan 
Pionierii au vrut

Trecutul de luptă al mun
citorilor mineri a fost e- 
vocat pionierilor de la Școa
la generală 
Petroșani, 
intilnirii cu 
participant
mișcările revoluționare din 
Valea Jiului, întîlnire ce a 
avut loc recent în sala bi
bliotecii Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani.

Dornici de cunoaștere, pi-

Confesiuni

evocări

re- 
toa- 
răs-

insă 
ci

onierii au pus nenumărate 
întrebări unuia dintre ve
terani, 
Musik.
să știe cum a participat e- 
fectiv la lupte în anii 
presiunii burgheze. La 
te întrebările au primit 
puns.

„Lupta nu înseamnă 
numai fapte de eroism
dragoste de muncă, corecti
tudine și modestie" — măr
turisea în continuare pen
sionarul Carol Andras, care, 
împreună cu bibliotecara 
Casei de cultură, Margareta 
Chioreanu au relatat des
pre munca avîntată din pe
rioada de refacere a țării.

Tinerele vlăstare, cu o- 
brajii împurpurați de emo
ție s-au angajat solemn că 
nu vor păta niciodată sa
crificiile înaintașilor.

Ca omagiu adus tuturor 
faptelor eroice la care Va
lea Jiului a fost martoră, 
pionierii clasei a Vil-a B 
au prezentat montajul lite- 
rar-muzical „Evocări". Lu
crat cu multă sensibilitate 
regizorală de către tov. 
prof. Irina Nicolaescu, mon
tajul s-a bucurat de un de
osebit succes.

In jurul orei 12 am solicitat 
barmanei Avram Floarea un 
pepsi — citim reclamația unui 
consumator, înscrisă in condi
ca de sugestii și reclamații a 
restaurantului Peria din Vul- 
can^ Tovarășa barmană a mo
tivat că nu poate să mă ser
vească decît cu coniac. Consi
der că nu e cazul de a impu
ne cheliților ce să consume.
Pe lîngă cele de mai sus, to
varășa Avram Floarea a 
cit se poate de obraznică 
aciea că la întrebarea 
„de ce serviți pepsi doar

mi-a răspuns: 
îmi place I" — 
solicitat condica 
doar după lungi 
a binevoit să 

a

exigen(ă“ Caleidoscop

Poșta ■
J u r i d i c ă

fost 
prin 
mea 

cu

textul compus de autorul ei. 
Prin această transcriere fidelă 
nu am vrut să demonstrăm 
altceva decît că am înțeles în 
întregime sesizarea, 
ta are un fir logic, 
la coadă, că nu a 
de un client căruia 
tea acuza vreo anumită stare 
etc. Și acum, surpriza:

Mu același lucru s-a petre
cut si cu responsabilul loca
lului (Anton Kardos) 
vînd îndatorirea să 
sesizarea, a scris pe 
acesteia, cu un scris 
agramat, 
mai mult 
descifrat 
li cerut:

— Nu

ecent, dr. Nicolae Co- 
man, de la Universi
tatea din Cluj, care a 

parte din prima expe- 
științifică românească

că
de la cap 
fost
i s-ar pu-

aceas-

scrisă

care, a- 
rezolve 

verso-ul 
destul de 
pe care

Prof. Maria RÂDUCANU 
activist al Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor Petroșani

i

coniac?" — 
„Fiindcă așa 
iar cînd am 
de sugestii, 
parlamentari
mi-o dea, discuția pe care 
purtat-o fiind cu totul neprin
cipială.

Am redai mai sus o sesi
zare, nu prea diferită de altele 
de acest gen, pe care am li
nul să o transcriem in între
gime, respectînd cu fidelitate

un răspuns
l-am bănuit decît l-am 
cu ușurința ce s-ar

9
înțeleg ce vrea să

spună, scrisul este indescifra
bil !

Ba este foarte descifrabil, 
tovarășe responsabil, iar vina 
barmanei era foarte evidentă. 
De ce, de atitea ori, vina e a- 
runcată pe clienți?

Atîta „exigență" nu prea 
folosește...

R
făcut 
diție 
transafricană, a terminat pre
lucrarea datelor referitoare 
la flora și vegetația parcu
lui național Albert din Repu
blica Zair. Tînărul om de 
știință a descris, între altele, 
în lucrarea sa. vegetația vul
canului activ Niragongo 
(3 500 m), o adevărată curio
zitate botanică. Imensul con 
vulcanic este încins de niș
te brîie forestiere etajate. 
După centura de păduri e- 
cuatoriale de la poale, ur
mează păduri „uscate", fo
ioase, apoi rășinoase și tun
dra alpină. Sus, acolo unde 
se simte răsuflarea obosită 
a vulcanului, stăruie zăpada. 
Lucrarea respectivă se în
scrie în șirul numeroaselor 
comunicări științifice elabo
rate pînă acum de membrii 
expediției pe baza materia
lului adunat în timpul că
lătoriei.

Yu-Kua este o plantă 
perenă, agățătoare, 
din familia curcubi- 

taceelor, originară din re
giunea tropicală a Asiei. In 
R.P. Chineză, unde se culti
vă ca plantă oleaginoasă, ea 
rodește 50 — 100 de fructe 
de mărimea unei mingi do 
volei. Conținutul semințelor 
în ulei de 60 — 80 la sută, 
întrecîndu-le astfel pe cele 
de floarea-soarelui, ricin, so
ia, arahide. Dealtfel, pro
ducția de ulei obținută de la 
15 plante de Yu-Kua este 
egală cu aceea obținută de 
pe suprafața unui hectar 
cultivat cu rapiță.

In luna decembrie a anu
lui trecut, pasionatul culti
vator Gheorghe Vanghele 
din Galați a pus „în pămînt 
afinat, umed și umbrit" mai 
multe semințe de Yu-Kua. 
Astăzi plantele sale au atins 
lungimea de 2 metri, 
totul va decurge bine,
vor înflori la un an de 
data plantării.

Dacă 
ele 
la

I- n zona de nord a 
pajilor Orientali

pUSă

n zona de nord a Car- 
a 

Și. 
impor-

fost identificată 
sub ocrotire o

NICOLAE GHEORGHE — Petroșani. Po
trivit art. 135 lit „a" și „b" din Codul pe
nal, cel condamnat poate fi reabilitat la 
cerere, de către instanța ’udecătorească în 
cazul condamnării la pedeapsa închisorii 
pînă la 5 ani pentru infracțiuni contra a- 
vutului obștesc precum și în cazul con
damnării la padeapsa închisorii mai mare 
de 1 an și pînă la 5 ani pentru celelalte 
infracțiuni, după trecerea unui termen de 

y4 ani la care se adaugă jumătate din dura- 
ta pedepsei pronunțate ; în cazul condam
nării la pedeapsa închisorii mai mare de 
5 ani pînă la 10 ani, după trecerea unui 
termen de 5 ani la care se adaugă jumă
tate din pedeapsa pronunțată de instanță.

Cazul dv., întrucît nu ne precizați con
damnarea și nici infracțiunea, se înca
drează într-una din situațiile de mai sus.

— Potrivit art. 137 din Codul penal, 
cererea de reabilitare judecătorească se ad
mite dacă pe lîngă alte condiții (nu s-a 
suferit o nouă condamnare în termenul 
prevăzut în art. 135, asigurarea existentei 
prin muncă sau alte mijloace oneste, con
duită bună) s-au achitat în întregime chel
tuielile de judecată și despăgubirile civile.

Cînd instanța constată că această ulti-

mă condiție nu este îndeplinită dar că a- 
ceasta nu se datorește relei-voințe a con
damnatului, poate dispune reabilitarea.

Ca atare în aceste condiții chiar dacă 
n-ați achitat toate despăgubirile civile, in
stanța de judecată are latitudinea să vă 
admită cererea de reabilitare.

MARIA DUMITRAȘCU — 
Independenței nr.19. Referitor 
înființată pe pensia dv. pentru 
care îl are fiul dv. major vă 
următoarele : potrivit art. 15 din ______
221/1960 se poate înființa o astfel de po
prire și față de membrii da familie ai de
bitorului dacă au qospodărit împreună cu 
infractorul (debitor), ori au avut raporturi 
strînse cu el, dar numai în măsura în care 
s-a constatat judecătorește că au tras fo
loase de pe urma infracțiunii.

In situația dv.. poprirea înființată de 
Consiliul popular Petrila la Oficiul de Pre
vederi Sociale Petroșani, este nelegală 
deoarece împotriva dv. nu există un titlu 
executor și nici nu este îndeplinită condi
ția arătată mai sus. De altfel, poprirea a 
fost sistată de către oficiul de prevederi 
sociale la cererea creditorului urmăritor.

JURIST

Lonea, str. 
la poprirea 
debitul pe 

comunicăm 
Decretul

tantă relicvă din epoca ter
țiară : „Pinus Cembra" — 
un arbore exotic ce consti
tuie o adevărată podoabă 
pentru flora montană a „Ță
rii de Sus“.

Arealul său de răspîndire 
se află în zona lacului Bî- 
la — Lala, a izvoarelor pîrîului 
Giumalău și în masivul Că- 
limani (unde se găsesc cîte- 
va sute de exemplare, unele 
de vechime seculară).

Excursioniștii și botaniștii 
amatori ajunși pe aceste 
meleaguri pot recunoaște a- 
cest arbore după conforma
ția frunzei a cărei teacă în- 
mănunchiază cite trei sau 
patru ace. Dat fiind faptul 
că „Pinus Cembra" se află 
pe cale de dispariție, comi
sia pentru ocrotirea monu
mentelor naturii și Inspec
toratul silvic din Suceava au 
hotărît reproducerea plantei 
în pepiniere speciale și bi
neînțeles, protejarea rezer
vațiilor existente.

de 30 de metri. Este vorba 
de așa-numitul „Lyrioden- 
dron tulipifera" sau „arbo
rele lalea", originar din A- 
merica de Nord, și a cărui 
denumire este dată de frun
zele mari de culoare galben 

cu striații roz-viola 
formă de lalea.
cum
silvic

informează in-
Taras Seghe-

Comisiei

verzuie 
cee, în

După 
ginerul
din, președintele 
pentru ocrotirea monumen 
telor naturii din Suceava, a- 
cest unic exemplar, aflat pe 
teritoriul Moldovei de Nord, 
a și fost luat sub protecție 
Mai mult, se urmărește în
mulțirea și adapt; rea lui 
pentru ca în anii viitori ciu
datul „arbore lalea“ să în
frumusețeze parcurile și a- 
leile orașelor.

animale ciudate și siluete u- 
mane, de diferite forme și 
mărimi, continuă să se de
plaseze, an de an, întocmai 
ca pe o imensă scenă tur
nantă Toate aceste „sculp
turi" stranii, dăltuite de na
tură, sînt așezate pe un 
argilos și alunecă, 
bîndu-și 
teresant 
schimbă 
port de 
solare și 
Tot aici,
forată, ca o uriașă 
care are proprietăți acusti
ce deosebite. O simplă șoaptă 
e atît de puternic amplifi
cată îneît poate fi auzită la 
200 — 300 de metri. „Grădi
na smeilor", în jurul 
reia fantezia populară a 
sut 
fost 
ele

sol 
schim- 

mereu pozițiile. In- 
este că „grădina" își 
imaginea și în ra- 
intensitatea luminii 
unghiul iluminării, 

există o stîncă per- 
pîlnie,

La Schela, nu departe 
de Suceava, trecătorii 
sînt atrași de coroa

na înflorită a unui arbore 
exotic care atinge înălțimea

rădina smeilor“ de la
Cotul Dumbrăvii din 

rr apropierea orașului 
Zalău constituie o curiozita
te unică în țară Zeci de fi
guri din piatră, reprezentînd

numeroase legende,

că- 
țe- 

a
inclusă recent în tra6e- 

turistice.

(Agerpres)
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Din agenda de muncă 
a comitetului orășenesc

Vulcan al femeilur
Dezbateri utile

Recent, la F.S.H. Vulcan s-a desfășurat din inițiativa 
comitetului orășenesc al femeilor din localitate, o dezba
tere pe tema „Educația sanitară a femeilor". Dezbaterea a 
fost condusă de dr. Ladislau Bălașu.

O acțiune asemănătoare a avut loc 
Aici a fost invitat un jurist .tovarășul 
a vorbit femeilor despre Codul familiei, 
crețul privind întreruperea sarcinii.

Amîndouă acțiunile s-au bucurat de 
din partea femeilor, contribuind la educarea sanitară a a- 
cestora și a tinerelor fete și înțelegerea justă a legilor sta
tului nostru.

și la E.M. Paroșeni.
Petru Verdeș, care 
Codul penal și De-

o largă participare

Grijă pentru copii
• Alături de ceilalți factori educaționali din oraș (școli, 

casa pionierilor) și comitetul de femei a sprijinit activ or
ganizarea manifestărilor cultural-sportive ce au avut loc cu 
prilejul Zilei copilului.

• Creșa de copii a primit un nou stoc de jucării prin 
grija comisiei de sprijin de pe lîngă creșă, condusă de to
varășa Laura Barbu.

• Pentru a sprijini educarea copiilor care provin diin 
familii dezbinate, din partea comitetului orășenesc al feme
ilor tovarășele Valeria Jurca și Maria Mihuț, președinta co
mitetului, participă în permanență la anchetele efectuate, la 
vizite la domiciliu, luînd măsuri pentru crearea condițiilor 
favorabile de educație a acestor copii.A 
întîlniri, discuții pe teme politice

Periodic, membre ale comitetului orășenesc al femeilor, 
cum sînt tovarășele Dorina Matei, Florica Drob, Maria Bîl- 
dea și Maria Mihuț, poartă discuții ou gospodinele din car
tiere, pe tema politicii interne și externe a partidului și sta
tului, făcîndu-le să înțeleagă scopul și importanța deosebi
tă a vizitelor secretarului general al partidului nostru în 
diverse țări als lumii. Cu prilejul acestor întîlniri cu femei
le se discută desigur și alte probleme legate de viața >și 
activitatea lor. (Agerpres).

Alcoolul, viteza excesivă, neatenția
cauze ale accidentelor pe drumurile publice

investigații sanitare de masa asupra stării 
sănătății copiilor din Valea Jiului

Ministerul Sănătății efectu
ează în Valea Jiului o serie 
de investigații sanitare de 
masă asupra stării sănătății 
copiilor între 8 și 10 ani. A- 
ceastă acțiune, care se desfă
șoară cu sprijinul Organiza
ției Mondiale a Sănătății, are 
drept scop studierea influenței 
atmosferei, poluate cu pro-

duși rezultați din arderea căr
bunilor în locuințe, asupra că
ilor respiratorii la copii.

Specialiști ai Institutului de 
Igienă — București, Institutu
lui de medicină internă și po
liclinicii din Petroșani desfă
șoară ample investigații so- 
matometrice și de laborator,

folosind în acest scop cele mai 
moderne aparate.

Concluziile acestui studiu 
vor determina măsuri cores
punzătoare pentru combaterea 
poluării aerului și pentru asi
gurarea stării de sănătate a 
populației infantile din cel 
mai important bazin carboni
fer al țării.

In ultima perioadă, se 
constată că unii conducători 
auto — amatori și profesio
niști — încalcă frecvent u- 
nele reguli elementare de 
circulație pentru care orga
nele de 
te să ia 
nare. In 
nalizăm 
au stînjenit circulația 
drumurile publice ale muni
cipiului în ultima vreme. Una 
din obligațiile principale ce 
revin conducătorilor auto es
te aceea de a nu conduce cînd 
se găsesc sub influența bău
turii alcoolice. Această abate
re afectează negativ sigu
ranța circulației, primejdu
ind viața și integritatea ce
tățenilor ce folosesc drumul 
public cît și integritatea bu
nurilor transportate. Iată 
cîțiva dintre conducătorii 
auto vinovați de această în
călcare. Alexandru Oaidă din 
.Petroșani, str. Viitorului, (pe 
autovehiculul proprietate per
sonală 7 B 7951), Gheorghe 
Stoica din Lupeni (autovehi
culul 31. HD 2848, proprieta
tea I.T.A. Petroșani), Gheor
ghe Saramet, din Aninoasa, 
(pe autovehiculul 21 HD 2091), 
Lascu Ciurea din Uricani (pe 
autovehiculul 21 HD 1494. pro
prietatea U.M.T.F. Uricani) au 
fost indentificați aonducînd, 
ziua sau noaptea, sub influ
ența băuturii alcoolice. îm
potriva acestor conducători 
auto au fost luate măsuri de 
sancționare și de suspendare

miliție sînt obliga- 
măsuri 

cele ce
cîteva aspecte care 

pe

de sancțio- 
urmează a-

a permiselor de conducere pe 
timp de o lună respectiv, două 
luni. Asemenea conducători 
auto nedepiștați la timp, con
stituie un adevărat pericol 
pentru circulația publică. 
Amintim, de asemenea, cazul 
conducătorului auto Grigore 
Moldovan depistat în Lupeni 
ce se afla în stare de ebrie
tate la volanul autovehicu
lului 21 HD 1752 proprieta
tea U.M.T.F. Uricani și căruia 
i s-au întocmit acte de trimi
tere în judecată deoarece a 
prezentat o alcoolemie de 
2,41 la mie.

In Lonea, a fost 
conducătorul auto 
Taloș care conducea 
vehiculul 
prietatea 
o viteză 
cesta s-a 
rea autovehiculului 31 
2764 pe trecere de 
semnalizată cu 
rutiere și marcaje, 
lînd paralel cu autovehicu
lul depășit circa 100 m, el a 
creat un pericol iminent 
pentru circulație, fapt pen
tru care, fiind depistat 
timp, a fost sancționat 
organele de miliție, adminis
trativ și cu suspendarea per
misului 
pășire 
efectuat
auto Mircea Jurca, salariat 
al U.M.T.F. Iscroni pentru 
care au fost luate măsuri de 
sancționare.

depistat 
Nicolae 

auto- 
31 HD 3163, pro-

I.T.A. Livezeni, cu 
de 60 km/oră. A- 
anga.jat în depăsi- 

HD 
pietoni 

indicatoare 
Circu-

la 
de

de conducere. O de- 
neregulamantară a 

și conducătorul

Din cauza vitezei excesive 
și neatenției în timpul con
ducerii au determinat tam- 
ponări și avarieri de autove
hicule și Octavian Dontu (cu 
mașina 1 HD 6074), Gheorghe 
Fekete (mașina 1 GJ 1369), 
Constantin Crucerti (autove
hiculul 21 HD 893. proprie
tatea I.T.A. Livezeni), Gheor
ghe Vardarie (autovehiculul 
i HD 3332, proprietate a Cen
tralei cărbunelui Petroșani). 
Pe lîngă măsurile de sanc
ționare luate împotriva lor, 
toți aceștia au fost obligați 
să suporte și contravaloarea 
reparațiilor la autovehicule
le avariate.

Aceste abateri și consecin
țele lor ne obligă să reamin
tim unele recomandări pen
tru posesorii de motorete, mo
tociclete și autoturisme ama
tori și chiar pentru condu
cătorii auto profesioniști și 
anume că înainte de plecare 
în cursă este necesar să se 
verifice cu mult simț de 
răspundere autovehiculul din 
punctul de vedere al siste
mului de direcție, frînare și 
semnalizare. Să se respecte 
cu rigurozitate obligațiile 
conducătorilor auto prevăzu
te în legea circulației.

O comportare civilizată pe 
arterele de circulație duce 
întotdeauna la reducerea nu
mărului de accidente.

Cpt. Constantin ȚIU, 
Serviciul municipal Petro

șani al M.I., circulație.

Prima ediție a „Cupei 
elevelor hunedorene^

Sporirea productivității muncii
(Urmare din pag. 1)

Noi licee de 
specialitate

gospodărești ș. a., care, pe ex
ploatare sau pe sector, rămîn în 
general aceleași sau cresc în 
măsură mult mai mică decît vo
lumul și valoarea producției.

M-am limitat la aceste citeva 
aspecte unele cu caracter mai 
general, cu convingerea că ele 
sint suficient de edificatoare 
pentru a evidenția rolul hotărî- 
tor pe care îl are creșterea pro
ductivității muncii în sporirea 
eficienței economice și vor con
stitui, în același timp, un îndemn 
la serioase reflecții pentru ca
drele de conducere, pentru toți 
salariații unităților miniere din 
Valea Jiului. Influența pe care o 
are creșterea productivității mun
cii asupra sporirii eficienței eco
nomice îmbracă multiple forme 
concrete în fiecare exploatare 
minieră, și de aceea, consider 
că ar fi bine ca rindurile de 
față să constituie pentru cadrele 
din exploatările miniere și din 
serviciile centralei — ingineri, 
economiști, tehnicieni, maiștri, 
brigadieri - o invitație de a 
participa activ la dezbaterea 
mai amplă a acestei probleme 
atit in coloanele ziarului cit și 
prin alte modalități de confrun
tare a opiniilor.

înțelegînd mai bine conținutul

relației dintre productivitatea 
muncii și eficiența economică 
vom acționa, fără îndoială, mai 
bine și cu mai multă fermitate, 
pentru eradicarea unor neajun
suri care influențează nefavora
bil productivitatea muncii, cu 
serioase consecințe pentru în
treaga activitate economico-fi- 
nanciară. La ora actuală avem 
o imagine destul de completă 
asupra cauzelor acestor neajun
suri. în recentele dezbateri care 
au avut loc în ședințele comune 
de lucru ale organelor de partid 
și organelor colective de con
ducere a unităților economice, 
atit la exploatări cit și la nive
lul centralei, s-au analizat pe 
larg cauzele care conduc la ob
ținerea unor producții și produc
tivități sub nivelul capacităților 
de producție și al dotării tehni
ce, printre care cele mai frec
vente sint lipsurile în aprovizio
narea frontului de lucru, folosi
rea irațională a forței de mun
că, insuficienta asistență tehni
că acordată unor formații de 
lucru care timp îndelungat nu-și 
realizează normele, numeroase
le manifestări de indisciplină pe 
toate planurile care constituie 
sursa principală a defecțiunilor 
electromecanice, avariilor, sur
părilor soldate în final cu multe 
ore de stagnări și importante

pierderi de producție. Pretutin
deni, la toate nivelele, aceste 
realități au fost puse sub lupa 
unei exigente analize, s-au luat 
măsuri adecvate, pe baza căro
ra s-au stabilit sarcini concrete, 
nominalizate pe obiective și per
soane, cu termene precise — 
toate vizînd ca obiectiv princi
pal obținerea unei productivități 
mai ridicate în fiecare abataj, 
Ia toate exploatările, pe între
gul bazin. Esențialul este acum 
transpunerea în viață, cu exi
gență și responsabilitate a mă
surilor tehnice și organizatorice 
stabilite, îmbunătățirea și com
pletarea lor cu altele, reclamate 
pe parcurs de realitățile noi ce 
se creează în exploatări, la fron
turile de lucru în subteran. în
dreptarea stărilor de lucruri ne
corespunzătoare, corectarea gre
șelilor solicită din partea tuturor 
în această perioadă eforturi 
deosebite. Am face însă o mare 
greșeală dacă ne-am con
centra atenția numai asupra a 
ceea ce avem de îndreptat. în 
calitatea noastră de conducători 
ai producției, ca exponenți ai 
tehnicii moderne, învățați de 
partid să privim înainte, avem 
datoria de a pune mereu în fa
ță sarcinile pe care ni le rezer
vă viitorul. Pînă la sfirșitul cin-

cinalului va trebui să ajungem 
în Valea Jiului la o 
tate de peste 1,600 

obiectiv 
gafă, 
gerea 
eficiență economică, 
biectiv nu se va putea realiza 
numai prin corectarea de pe o 
zi pe alta a greșelilor, reparînd 
azi ceea ce am stricat ieri, cu 
gindul că vom 
viitoare ceea 
aceasta 1

Dispunem 
Valea Jiului, 
de inteligență tehnică, de cadre 
tehnico-inginerești cu o 
pregătire și de un fond 
neri pricepuți și harnici, 
bogată experiență, ferm 
rîți să transpună în viață sarci
nile ie le revin pentru înfăptui
rea politicii partidului. Se impu
ne ca această forță de gîndire 
și de acțiune să fie mai bine 
fructificată in scopul organizării 
pe baze științifice a producției 
și a muncii, îmbunătățirii tehno
logiilor de extracție, promovării 
metodelor avansate care se a- 
firmă în minerit pe plan mon
dial, dar și pe plan național și 
local, valorificării la maximum a 
rezervelor de sporire a produc-

a

de care 
bineînțeles 
unui înalt

productivi- 
tone/post, 
este 

Și 
nivel
Acest o-

le- 
atin- 

de

ce

la 
de

recupera luna 
n-am făcut luna

ora actuală, în 
un mare volum

bună 
de mi- 
cu o 
hotă-

Donatori de sînge onorifici

deri- 
un 
în-

înțelegînd deosebita im
portanță a sîngelui necesar 
pentru transfuzii și produc
ția de preparate 
vate din acesta, 
număr tot mai
semnat de cetățeni solicită 
înscrierea în rîndul donato
rilor onorifici de sînge. Ast
fel, după cum rezultă din 
evidentele Centrului de re-

coltare a sîngelui Petroșani, 
numărul donatorilor onori
fici i crescut, în intervalul 
1 ianuarie — 31 mai ax:, de 
la 565 și 138 litri sînge do
nat onorific în perioada co
respunzătoare a anului 1972, 
la 770 donatori și 189 litri 
sînge donat

Bine muncesc îndeosebi 
cele 24 comisii de Cruce Ro-

șie, cadrele medicale și or
ganizațiile obștești din o- 
rașul Vulcan, unde datorită 
largii popularizări a înaltei 
semnificații, umanitare și pa
triotice a donării onorifi
ce de sînge, prin care se 
salvează atîtea vieți ome
nești, în prezent se numă
ră 208 donatori onorifici de 
sînge.

tivității muncii, de creștere 
eficienței economice.

Unind mai strîns, sub îndru
marea organelor și organizați
ilor de partid, inteligența tehni
că cu experiența și inițiativa mi
nerilor, să 
exploatare 
colectivului 
tregime în
productivități tot mai ridicate - 
principalul izvor al creșterii avu
ției patriei și bunăstării întregu
lui popor.

dezvoltăm in fiecare 
potențialul creator al 
și să-l punem in în- 
slujba obținerii unei

Incepînd cu anul școlar 
1973/1974, se înființează noi 
licee de specialitate.

Astfel, la Bacău, Botoșani, 
Buzău, Caransebeș, Constan
ța, Medgidia, Sf. Gheorghe, 
Titu, Galați, Oltenița, Cara
cal, Balș, Ploiești, Plopeni, 
Zalău, Avrig, Suceava, Ale
xandria, Rm. Vîlcea și Bucu
rești (2 unități) — licee in
dustriale pentru construcții 
de mașini; la Buzău, Reșița, 
Oțelul Roșu și Călan — licee 
industriale metalurgice ; la 
Anina. Bălan. Lupeni și Bor- 
șa — licee industriale minierei 
la Țicleni și Bolintinu din Vale

— licee industriale de petrol; 
la Galați, orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Piatra Neamț și 
Ploidști — licee industriale 
energetice: la Ocna Mureș, 
Oradea, Cluj, Găești și Cop- 
șa Mică — licee industriale 
de chimie ; la Pitești. Bra
șov și Cluj — licee industri
ale de căi ferate, iar la Iași 
liceu industrial de transpor
turi : la Comănești, Bistrița, 
Brăila, Tg. Secuiesc, Moldo- 
vița și București — licee pen
tru industrializarea lemnu
lui : la Rucăr, Aleșd. Rupea 
și Buzău — licee industriale 
pentru materiale de construc
ții ; la Tîrgovișțe, Miercurea- 
Ciuc, Riatrp-Neamț și Focșani
— licee industriale de con
strucții ( la Buhuși, Giur-

Slatipa și Satu Ma- 
— licee industria- 
de industrie ușoa- 

la Suceava. Huși și Ti- 
licee pentru in-

De fiecare dată, trimestrul 
al III-lea al anului școlar pri
lejuiește o intensificare a ac
tivității sportive de masă a e- 
levilor. In dorința de a im
pulsiona și mai mult activita
tea sportivă în rîndul aces
tora, C.M.E.F.S., în strînsă co
laborare cu comitetul munici
pal U.T.C. a inițiat o adevă
rată trecere în revistă a spor
tului de masă și de perfor
manță școlar. Acest lucru a 
fost realizat cu prilejul „Cu
pei elevelor hunedorene", com
petiție ce .a avut loc în 5 iu
nie.

Pe pista de atletism și tere
nul de volei Jiul, terenul de 
handbal și baschet al Școlii 
sportive și la Casa de cultură 
din Petroșani s-au întrecut în 
cadrul etapei municipale nu
meroase eleve fruntașe la în
vățătură și în sport. Au fost 
organizate concursuri de atle
tism și turnee rezervate jocu
rilor sportive (baschet, .hand
bal, volei, tenis de masă și 
Șah), '

Organizatorii au luat „ din. 
timp măsuri pentru ca dife
ritelor întreceri pe școală și 
municipiu să li se asigure con
diții optime de desfășurare.

Iată primi clasați: 100 m: 
Ioana Strinu, Liceul Lupeni ; 
400 m : Maria Iordache, Li
ceul Vulcan ; 800 m : Rodica 
Miklos, Liceul Petroșani ; 
înălțime: Elena Cighiriu. Li
ceul Petroșani ; greutate : 
Doina Ciolca, Liceul Vulcan ;

lungime : Ioana Strinu, 
ceul Lupeni ; volei : Liceul 
Vulcan : baschet : Liceul de 
cultură generală Petroșani ; 
șah: Rodica Răduceanu, Liceul 
Lupeni ; tenis de masă : Cor
nelia Boța. Liceul Petroșani ; 
handbal : Liceul Vulcan.

Echioele și elevele cîștigă- 
toare la etapa municipală au 
primit diplome, insigne și 
dreptul de a participa Ia etapa 
județeană.

Ar fi fost de dorit ca ase
menea inițiative să prindă via
tă și la Școala comercială din 
Petroșani, liceele Uricani și 

. Petrila care nici de astă dată 
nu au trimis reprezentante la 
această competiție sportivă.

Prof. Dorel VLADISLAV

I. L.H. S. Șantierul 
Valea Jiului Petroșani 
str. Surduc nr. 351

angajeaza
maiștri con 

structori

Colecții și serii noi în
Editura politică

Incepînd cu acest an, E- 
ditura politică i luat iniția
tiva de a pune ia îndemîna 
unor categorii largi de citi
tori noi colecții și sării de 
lucrări sintetice, de volum 
redus - 40-80 pagini. In fe
lul acesta, editura traduce în 
viață indicațiile secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse 
în cuvîntarea la Consfătuirea 
cadrelor didactice care pre-

dau științei? sociale în învă- 
țămîntul superior, de a se 
realiza lucrări sintetice cu 
privire la problemele cu ca
re este confruntată societa
tea noastră socialistă în ac
tuala sa etapă de dezvoltare, 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Cale peste 200 de titluri 
care urmează să apară în 
limbile românii maghiară și 
germană constituie o bogată 
sursă pentru cunoașterea și 
însușirea politicii 
leniniste, interne

marxist- 
și externe,

a Partidului Comunist 
mân, pentru înțelegerea a- 
profundată a fenomenelor 

-social-economice și politice
din țara noastră, cît și din 
întreaga lume. Titlurile din 
noile colecții și serii, reali
zate la un nivel teoretic-ști-- 
ințific corespunzător, într-o 
formă accesibilă. urmăresc, 
în același timp, un scop 
rnativ și instructiv.

Din tematica bogată a 
lor colecții și serii au 
rut:

ALE ORGANIIn colecția „PROBLEME
ZĂRII ȘI CONDUCERII ACTIVITĂȚII PO
LITICE ȘI ECONOMICO-SOCIAI E“.

Seria ..IN SPRIJINUL ORGANIZAȚI
ILOR DE PARTID".

Gheorghe Marinescu. Florea Ceaușescu 
„Munca organizațiilor de partid din C.A.P. 
pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a 
țărănimii".

Seria „ÎN SPRIJINUL ORGANIZAȚIILOR 
SINDICALE".

Colectiv „Locul sindicatelor în sistemul 
democrației socialiste".

Seria „ÎN SPRIJINUL ORGANIZAȚILIOR 
DF TINERET".

Anton Vasllescu „Organizația U.T.G. din 
școală și timpul liber al elevilor".

Gligor Hașa „Sugestii pentru activități 
pionierești".

In colecția „FĂURIREA SOCIETĂȚII SO
CI AI ISTE MUITII ATERAI DEZVOLTATE"

giu, 
re 
le 
ră ;
mișoarp 
dustria alimentară : la Peș- 
tișani-Gori — liceu industri
al : la Brașov și Galați — 
licee de specialitate pentru 
alimentația pubFcă. •

(Agerpres).

ln drum spre Obirșia Io-
trului drumețul . întîlnește

peisaje de o neasemuită fru

musețe cum este cel de pe

Valea Sliveiului.
Foto : C. DRAGOȘ Hunedoara-Deva

Seria „ECONOMIE".
Costache Sandu „Acordul global 

C.A.P. —• pîrghie importantă în creșterea 
producției agricole".

Seria „FILOZOFIE".
Georgeta Hălășan „Făurirea societății so

cialiste — proces istoric conștient",

Seria „ETICĂ".
George Antoniu „Respectarea legilor ță

rii — cerință esențială a echității socia
liste".

lizată

4)
ciliază

Anunța :
In cadrul Școlii profesionale materiale de construcții 

Deva - Va funcționa, incepind cu anul școlar 1973-1974, 
o clasă care pregătește PERSONAL SILVIC 
DE PĂDURAR.

ÎN FUNCȚIA

Durata școlarizării este de doi ani.

EXAMENELE DE ADMITERE VOR AVEA 
R1OADA 1 — 15 IULIE 1973.

Candidații trebuie să aibă stagiul militar 
vîrsta de pînă la 35 de ani.

LOC ÎN PE-

satisfăcut și

Pentru înscriere sînt necesare următoarele acte:
Certificat de absolvire a școlii generale, copie 
și originalul ;
Copie legalizată a livretului militar ;
Avizul favorabil al organului de miliție că nu 

ferit condamnări (nu are cazier) ;
Recomandarea Ocolului silvic în raza căruia

lega-

a su-

domi-

Certifjcat medical eliberat de circumscripție ;
Buletin de analiza sîngelui și examen radiologie pul- 

efectuat cu cel mult trei luni înainte de concurs.
Examenul va consta din probe scrise și orale la:
— MATEMATICĂ
— BOTANICĂ
Orice relații se vor cere de la Inspectoratul silvic De

va, telefon 13299 — 14032 sau Ocolul silvic apropiat.

Neagu Udroiu „Profesiune și sens de 
viață".

In colecția 
NALE".

George G. 
factor activ 
temporane".

„PROBLEME INTERNAȚIO-

Potra „România socialistă —, 
al vieții internaționale oon-

Gheorghe Colț „România și colaborarea 
balcanică".

In colecția ..FILE DE ISTORIE".
Ion Babici, Gh. I. Ioniță ^Tradiții de so

lidaritate internațional istă ale P.C.R.".

In scopul asigurării unor 
condiții mai bune de circu
lație și creșterii gradului de 
siguranță a traficului ru
tier, Inspectoratul general 
al miliției din Ministerul de 
Interne și Direcția generală 
a drumurilor din Ministe
rul Transporturilor și Tele
comunicațiilor — în confor
mitate cu prevederile art, 2 
din Decretul nr. 328/1966 — 
au luat măsura interzicerii 
circulației autovehiculelor 
grele destinate transportu
lui de mărfuri și a vehicu-. 
lelor cu tracțiune animală în 
perioada 15 iunie — 15 sep-

I

tembrie 1973 — sîmbăta, de 
la
6.
24 
le 
șov — Făgăraș — Sibiu — 
Cluj — Oradea : București
— Pitești (autostradă) — 
Rm. Vîlcea — Sibiu; Bucu
rești — Slobozia — Con
stanța — Mangalia ; Bucu
rești — Giurgiu ; Timișoara
— Moravița

Sînt exceptate de la a- 
ceastă restricție autocamioa
nele care pe baza tabelului 
nominal aprobat de șeful u- 
nității respective, transpor
tă muncitori ; cele care efe.c-

ora 12, 
inclusiv 
august 
trasee :

pînă luni, Ia ora 
în zilele de 23 și 
— pe următoare- 
București — Bra-

tuează transporturi de măr
furi perisabile, precum 
cele aparținînd 
lui Transporturilor și 
comunicațiilor, care 
curse regulate de 
rapidă.

Vor mai 
dar numai 
liberate de 
lație ale inspectoratelor ju
dețene ale Ministerului de 
Interne, autovehiculele gre
le care efectuează transpor
turi de strictă urgență la o- 
biectivele economice situate 
pe traseele supuse resticții- 
lor.

Și 
Ministeru- 

Tele- 
execută 

coletărie

circula,putea
cu autorizații e- 
serviciile circu-

(Agerpres)

Mica publicitate
VIND casă, strada Tudor Vladimirescu 15/A Lupeni, lin

gă complexul stomatologic.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Stelescu 

Virgil, eliberată de E.M. Aninoasa. 0 declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu 

radi, eliberată de E.M. Aninoasa. O
VIND Moskvici 408, verde, str. 

roșeai.
PIERDUT legitimație de student 

lea. O declar nulă.

pe numele Etneric Va- 
declar nulă.
Căprioara, n®. 3 Pa-

pe numele Elena Fe-
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Vizita președintelui Republicii
Vuita Superioară, generalul 

Sangoule Lamizana 
Vizita în Capitală

ULTIMELE ȘTIRI
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0
■
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(Urmare din pag. 1)

cestui cartier, o contribuție im
portantă a adus-o președinte
le Nicolae Ceaușescu, în ca
drul întilnirilor cu edilii ora
șului.

Șeful statului voltez urmă
rește cu interes explicațiile 
date, remarcă concepția arhi
tectonică modernă a construc
țiilor, soluțiile tehnologice fo
losite. Adresîndu-se specialiș
tilor noștri, oaspetele a spus : 
„Ceea ce ați realizat este de-a 
dreptul minunat. Pentru toate 
acestea, vă adresez felicitări
le mele, urîndir-vă succes in 
înfăptuirea marilor dumnea
voastră proiecte, care prind 
viată cu atîta repeziciune. Ne 
bucurăm de succesele dum
neavoastră, in aceaași măsură 
de care se bucură de ele po
porul român".

In continuare, sînt vizitate 
complexe comerciale din 
cartier. Președintele Sangoule 
Lamizana apreciază calitatea 
produselor.

Coloana oficială se îndreap
tă spre cunoscutele uzine „Se
mănătoarea", coordonatoarea 
producției, noastre naționale 
de mașini agricole, a cărei 
marcă de fabricație este răs- 
pîndită în numeroase țări, 
printre care și cele africane.

Colectivul acestei mari uzi
ne bucureștene face înaltilor 
oaspeți o vibrantă și călduroa
să primire.

Salutînd pe șeful statului 
voltez, directorul tehnic al în
treprinderii, ing. Vasile Pați- 
ca, face o succintă prezentare 
a profilului și preocupărilor 
uzinei, adevărat mecanic-șef 
al construcției de mașini spe
cializate pentru cele mai di
verse lucrări agricola. Este 
subliniat faptul că uniți î, a 
cărei producție de bază o for
mează combinele autopropulsa
te, s-a dezvoltat continuu, da
torită grijii permanente a con
ducerii de partid și de stat. 
Producția, tehnologiile s-au 
perfecționat .sistematic. In a- 
cest context au fost enunțate 
o sarie de acțiuni avînd la ba
ză indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcute co
lectivului întreprinderii, cu 
prilejul unor vizite de lucru 
întreprinse aici. Se citează li
nele cifre de plan, care înfă
țișează dinamica ascendentă a 
producției de combine și di
versa mașini agricole, activi
tatea prodigioasă de moderni
zare continuă a acestora, in 
pas cu cele mai noi cuceriri 
ale tehnicii mondiale de spe
cialitate.

Inaltii oaspeți sînt invitați 
apoi să viziteze o elocventă 
expoziție de mașini agricole, 
care cuprinde o gamă extrem 
de variată de agregate folosi
te la arat, semănatul și recol
tatul diverselor culturi: plu
guri pentru tractoare, mașini 
de cules cartofi și porumb, 
complexa combină autopropul
sată „Cora-1 200", un prototip 
modernizat de colectivul uzi
nei al cunoscutei • „C-12“. Ca
litățile acestei suple și efici
enta mașini agricole sînt e- 
xemplificate concret, în cadrul 
unei demonstrații pe platoul 
de încercare al uzinei.

Intre președintele Republicii 
Volta Superioară, generalul 
Sangoule Lamizana și condu
cerea întreprinderii are loc un 
dialog cu privire la posibilită

țile da cooperare economică, 
reciproc avantajoasă, în do
meniul construcției de mașini 
agricole. Președintele'Sangoule 
Lamizana se interesează îndea
proape asupra caracteristici
lor diferitelor mașini și agre
gate, care ar putea fi folosi
te cu deplin randament și în 
agricultura Voltei Superioare, 
unde 95 la sută din populație 
se ocupă cu munca cîmpului. 
Gazdele informează, în acest 
context, că studenții din Volta 
Superioară care învață știin
țele agricole în tara noastră, 
se familiarizează cu sisteme 
de mașini agricole românești; 
ei fac practică pe ogoare ală
turi de muncitorii agricoli și 
colegii lor români, care îi în
conjoară cu dragoste și santi- 
mente de prietenie. .

Conduși de loan Avram, mi
nistrul industriei constructoa
re. de mașini grele, oaspeții 
parcurg mai multe sectoare 
de fabricație ale uzinei. La 
secția de turnătorie, președin
tele Republicii Volta Superi
oară se oprește cîteva momente 
și urmărește tehnologia inge
nioasă de maliabilizare a fon
tei, care constituie o concre
tizare a colaborării dintre u- 
zîna bucureșteană și unii par
teneri străini. Gazdele infor
mează că tehnologia respecti
vă a suferit radicale perfecți
onări din partea specialiștilor 
români, ceea ce a ridicat gra
dul de competitivitate al pro
duselor. Oaspeții sînt informați 
că, acest sector important al 
uzinei va fi dezvoltat, o se
rie de construcții începute în 
acest scop urmind a fi termi
nate anul viitor. Sînt date, 
totodată, o serie de detalii cu 
privire la unele mașini unel- 
re, realizate prin autoutilare, 
cu care se execută 3-5 opera
țiuni complexe de prelucrare 
a metalului ; în această ordi
ne de idei se subliniază că 
acțiunea respectivă se înca
drează într-un amplu program 
de echipare a industriei nați
onale românești cu mașini, 
scule și dispozitive verifica
toare modern;, proiectate și 
construite chiar de întreprin
derile beneficiare.

Lia plecare, șeful statului 
Volta Superioară felicită în
tregul colectiv ai uzinei „Se
mănătoarea" pentru succesele 
sale, pentru performantele de
osebite ale mașinilor agricole 
fabricate aici.

„Vă mulțumesc pentru pri
mirea cfe mi-a fo’st rezervată 
— a spus președintele Sango
ule Lamizana, adresîndu-se co
lectivului uzinei. Sint cu ade
vărat foarte satisfăcut- de re
alizările dumneavoastră și de
osebit de impresionat de mun
ca pe care o efectuați, în fo
losul prosperității României".

Vizita în Capitală a luat 
sfîrșit. Ea a prilejuit un prim 
contact cu realizările Români
ei socialiste, cu preocupările 
poporului nostru, aflat în pli
nă activitate creatoare, de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Oaspe
ții au fost, totodată, martorii 
prestigiului și dragostei de 
care se bucură, din partea po
porului. președintele Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa con
tinuă depusă în folosul tării, 
prosperității necontenite a ei.

(Agerpres)

Vizita în județele Argeș
și Brașov

Președintele Republicii Vol
ta Superioară, generalul San
goule Lamizana, a plecat, 
marți după-amiază, intr-o că
lătorie în județele Argeș și 
Brașov.

Șeful statului voltez a fost 
însoțit în această vizită de 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologici, Ale
xandru Lăzăreanu, ambasado
rul României la Ouagadougou.

De asemenea, la această vi
zită au luat parte persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe 
înaltul oaspete în vizita in 
România.

La intrarea în județul Ar
geș, înalții oaspeți sînt salu
tați cu căldură de Ion Dincă, 
președintele Consiliului popu
lar județean, Dumitru Petres
cu, prim-vicepreședinte, de 
alte oficialități locale.

In drum spre hidrocentrala 
de pe Argeș, se trece prin Pi
tești, Curtea de Argeș și alte 
localități — tot atîtea ocazii 
pentru oaspeți de a aprecia 
ospitalitatea și căldura senti
mentelor de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față 
de poporul voltez.

La Vidraru, au venit în în- 
tîmpinare Gheorghe Stoica, 
adjunct al ministrului energi
ei electrice, Dumitru Alexe, 
directorul întreprinderii de 
exploatare a hidrocentralei, 
precum și numeroși muncitori.

Se vizitează la început cen
trala care furnizează țării 220 
mW. In fața unei diagrame 
cu schema amenajărilor, oas
peții primesc explicații asupra 
caracteristicilor tehnice și ca
pacității salbei de hidrocen
trale de pe Argeș, care. în fi
nal, vor pulsa în sistemul e- 
nergetic național aproape 
500 mW.

Construcția, realizată în an

samblu după concepții și so
luții originale, este, in același 
timp, și o dovadă a maturită
ții tehnice a energeticienilor. 
Barajul — un arc dublu înalt 
de 166 m, care permite crea
rea unui lac de acumulare cu 
o capacitate de aproape o ju
mătate de miliard'mc de apă, 
este a cincea construcție de 
acest gen din Europa și a noua 
din lume.

Oaspeții iau cunoștință de 
faptul că ridicarea acestei hi
drocentrale, ca și a următoare
lor din seria de pe Argeș, face 
parte dintr-un vast program 
elaborat in vederea asigurării 
unei folosiri judicioase și com
plete a resurselor energetice 
ale țării, necesară dezvoltării 
generale a economiei. Com
plexul hidroenergetic- are, de 
fapt, o triplă funcționalitate : 
pe lingă furnizarea energiei 
electrice, el acționează ca un 
regulator al cursurilor rîului 
Argeș și a ,altor cursuri de 
apă. protejînd regiuni întregi 
împotriva inundațiilor și, în 
același timp, asigură irigarea 
unei suprafețe de peste 100 000 
ha.

Sint toate acestea realizări 
prestigioase care rețin aten
ția prin performanțele tehnice 
și eficiența lor economică care 
au fost apreciate cu căldură 
de către oaspeți. „România — 
sublinia președintele Sangoule 
Lamizana — poate fi mîndră 
de conducătorul său, de toți 
fiii săi. Această operă de artă 
a tehnicii românești este răs 
plata unor eforturi susținute 
pentru propășirea țării".

Continuîndu-și călătoria, șe
ful statului Volta Superioară 
si persoanele oficiale care fi 
însoțesc au sosit, în seara a- 
celeiași zile, la Brașov. .Aici, 
oaspetele va vizita importante 
obiective ale industriei și a- 
griculturii județului.

(Agerpres)

Sesiunea de vară a Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare

GENEVA 12 (Agerpres). — 
Corespondență de la Cor- 
neliu Vlad : La Palatul
Națiunilor Unite din Ge
neva au început lucră
rile sesiunii de vară a Confe
rinței Comitetului pentru de
zarmare, la care iau parte de
legații unui număr de 25 de 
state membre ale acestui or
ganism. Țara noastră, membră 
a Comitetului pentru dezarma
re de la fondarea acestuia, ia 
parte Ia lucrările actualei sa-

-iunj cu o delegație condusă 
de ambasadorul Constantin E- 
ne, reprezentant permanent al 
României pe lingă Oficiul 
O.N.U. — Geneva.

In ședința de deschidere a 
lucrărilor Comitetului au lu
at cuvîntul șefii delegațiilor 
U.R.S.S., Alexei Roșcin, și 
S.U.A., Joseph Martin.

Următoarea ședință a Comi
tetului pentru dezarmare va ■ 
avea loc joi, 14 iunie.

Reuniunea Consiliului 
guvernatorilor U.N.E.P.

GENEVA 12 (Agerpres). — 
La 12 iunie a început la Ge
neva prima reuniune a Con
siliului guvernatorilor al Pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru mediul înconjurător 
(U.N.E.P.), consacrată proble
mei fixării priorităților in ac
tivitatea viitoare a acestui or
ganism.

Consiliul, compus din 58 de

state, intre care și România, 
este organismul de specialita
te al Națiunilor Unite însărci
nat cu’ promovarea cooperării 
intre țări în domeniul prote
jării mediului înconjurător și, 
îndeosebi, cu aplicarea r;zo- 
luțiilor și recomandărilor Con
ferinței de la Stockholm din 
1972, cînd a fost constituit a- 
cest organism.

Noi incidente în Irlanda 
de Nord

LONDRA 12 (Agerpres). - 
Incidente violente s-au semna
lat, luni seara, în diferite lo
calități din Irlanda de Nord. 
Intr-un cartier din estul ora
șului Belfast au avut loc cioc
niri și schimburi de focuri in
tre unități britanice și membri 
înarmați ai organizației para
militare protestante ilegale A- 
.sociația pentru apărarea Uls'te- 
rului care 
de cîtdva

au continual timp 
ore. S-au înregis-

trat răniți 
asemenea, 
Belfast au 
de și s-au semnalat incidente 
intre forțele britanice de or
dine și elemente aparținînd 
unor organizații extremiste a- 
le 'celor două comunități. Un 
oiițer britanic a declarat că a- 
ceste incidente sint unele din 
cele mai grave, înregistrate în 
Irlanda de Nord.

de ambele părți. De 
în alte cartiere din 
fost ridicate barica-

SEUL

Convorbirile în cadrul Comitetului 
de coordonare Nord-Sud

SEUL 12' (Agerpres). — 
Marți, a început la Seul cea 
de-a treia rundă de convorbiri 
din cadrul Comitetului de co
ordonare Nord-Sud. Delegația 
nord-coreeană la convorbiri 
este condusă de Pak Sen ( er, 
vicepremier al Consiliului Ad-
ministrativ al R. P. D. Core
ene, care îl reprezintă pe co
președintele nord-coreene in 
comitet, iar delegația sud-co- 
reeană are drept conducător 
pe Li Hu Rak, copreședintele 
sud-coreean al Comitetului.

In cadrul convorbirilor de 
marți, desfășurate în ședință 
închisă, au fost abordate o se-

rie de probleme care trebuie 
rezolvate de urgență de cele 
două părți in vederea reali
zării reunificării naționale în 
conformitate cu cele conținu
te în Declarația comună a 
Nordului și Sudului — rela
tează agenția ACTC.

Următoarea ședință a con
vorbirilor a fost programată 
pentru 13 iunie.

★
înainte de începerea lucră

rilor ședinței de marți, con
ducătorii delegațiilor celor 
două părți, Pak Sen Cer și Li 
Hu Rak, au avut o întreve
dere.

luptele din llambodgia
PNOM PENH 12 (Agerpres). 

— In zona șoselei nr. 4 din 
Cambodgia au avut loc noi 
lupte între forțele patriotice 
khmere și trupele lonnoliste, 
care încearcă să asigure trans
portul materialelor militare 
destinate garnizoanei din 
Pnom Penh pe această cale 
rutieră controlată, pe Însem
nate porțiuni, de forțele pa
triotice. După cum relatează 
agenția khmeră de informații, 
recent, în zona acestei șosele 
patrioțiî cambodgieni au dis

trus patru autovehicule și au 
scos din luptă un număr im
portant de soldați inamici.

In sudul Cambodgiei, forțe
le patriotice khmere au con
tinuat să lanseze, la începu
tul acestei săptămîni, puterni
ce atacuri, provocînd trupelor 
lonnoliste din capitala provin
cială Takeo pierderi însemna
te. Alte atacuri ale forțelor 
patriotice s-au produs în zona 
centrului districtual Prey 
Totung, aflat la circa 35 ki
lometri sud de Pnom Penh, pe 
șoseaua nr. 3.

DIM ȚĂRILE
SOCIALISTE

Notă de protest a delegației G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

SAIGON 12 (Agerpres). — 
Delegația Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud 
în Comisia militară mix
tă bipartită' a adresat 
Comisiei Internaționale de 
Control și Supraveghere din 
Vietnamul de sud o notă în 
care se cere deschiderea unei 
anchete la fața locului în le
gătură cu atacurile întreprin
se de Țrupele saigoneze în re

giunea comunei Phuoc Tan, 
din provincia Quang Nam, tn- 
tr-o zonă controlată de G.R.P. 
al R.V.S. Nota relevă că, în
tr-un interval cuprinzînd cea 
de-a doua parte a lunii mai 
și începutul lunii în curs, u- 
nități saigoneze de infanterie 
și de blindate, sprijinite de 
aviație, au pătruns în repetate 
rînduri în zona amintită, în- 
ființînd, gici, chiar și un lagăr 

de concentrare.

SOFIA 12 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței. 
transmite: După 72 de ore 
de probe mecanice, instalați
ile fabricii de carton multi- 
stratificat din Nikopol au 
intrat în exploatare normală.

Este pentru prima oară 
cînd se produce in Bulgaria 
acest sortiment de carton.

T-V
MOSCOVA 12 (Agerpres).

— întreprinderile sovietice 
vor produce în acest an peste 
o sută de noi mașini și uti
laje pentru agricultură. Li
nele din ele au început să 
fie livrate unităților agrico
le. Printre ele sc numără 
tractoare cu roți și șenile de 
150 CP, produse Ia Harkov, 
și un nou tip de combină 
pentru recoltat cartofi, pro
dusă la uzinele din Riazan

★
BELGRAD 12 (Agerpres).

— Producția de cărbune a 
Iugoslaviei va depăși, in a-

cest an, 31 milioane de tone. 
Potrivit datelor furnizată 
de Camera iugoslavă de in
dustrie. in totalul producției 
locul principal ii ocupă lig
nitul — 21,8 milioane tone, 
urmat de cărbunele brun — 
9,3 milioane tone.

+
ULAN BATOR 12 (Ager

pres). — La Ulan Bator s-a 
deschis al IV-lea Congres al 
Uniunilor agricole din Mon
golia. Pe ordinea de zi se 
află discutarea raportului de 
activitate al Consiliului Su
perior al uniunilor și proble
me organizatorice.

Raportul la congres a fost 
prezentat de președintele 
Consiliului Superior, M. Daș, 
ministrul agriculturii. EI a 
relevat că, in prezent, în 
R. P. Mongolă există 269 u- 
niuni agricole, care au deve
nit principalele producătoa
re și furnizoare de produse 
agricole și animaliere.

Demisia 
guvernului 

italian

la
a

ROMA 12 (Agerpres). — Gu
vernul premierului Giulio 
Andreotti a hotărît să-și pre
zinte demisia președintelui 
Republicii Italiene, Giovanni 
Leone, pentru a deschide ca
lea în vederea constituirii u- 
riei noi coaliții guvernamenta
le de centru-stînga.

Comunicatul publicat 
sfîrșitul reuniunii speciale
cabinetului, convocată în acest 
scop, subliniază că „recentele 
contacte cu celelalte partide 
politice au arătat necesitatea 
unei reexaminări politice fun
damentale, în care scop devi
ne necesară deschiderea unei 
crize ministeriale. Guvernul a 
Hotărît, în consecință, să-și 
prezinte demisia".

Marți, după-amiază, premie
rul Andreotti a iăcut cunoscu
tă demisia guvernului în fața 
Camerei Deputaților.

Primele consultări pentru 
formarea unui nou guvern ur
mează a începe în cursul di
mineții de joi si vor continua 
pină la mijlocul săptăminii vi
itoare.

Sesiunea Consiliului F.A.O.
ROMA 12 — Coresponden

tul Agerpres, Radu 
dan, transmite : in
cursul rostit în fața repre
zentanților celor 34 de țări 
membre ale Organizației Nați
unilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.) —-
care compun Consiliul acestei 
organizații, reunit, în sesiune, 
la Roma — directorul general 
al F.A.O., Addeke Boerma, a 
abordat actuala situație a re
zervelor mondiale de hrană și 
produse alimentare. El a apre
ciat că producția de grîu din 
1973 nu este suficientă pentru 
a satisface toate necesitățile 
mondiale pină la viitoarea 
recoltă din 1974. El a relevat 
că disponibilitățile de export 
la grîu, orez și alte produse 
alimentare de bază sînt sub 
necesitățile previzibile. Prin
tre cauzele acestei situații a 
enumerat seceta și condițiile 
climatice nefavorabile semna
late, in ultimii doi ani, în di
ferite regiuni ale lumii și re
ducerea ritmului de creștere 
a producției agricole în țările 
în curs de dezvoltare.

Consiliul F.A.O. urmează să 
ia în dezbatere propunerea 
secretarului general al orga
nizației pentru crearea unor 
stocuri de rezerve de cereale

Bog- 
dis-

și asigurarea unui minimum 
de securitate alimentară. De 
asemenea, consiliul dezbate 
un raport al secretarului ge
neral al F.A.O. privind opera
țiunile întreprinse sub egida 
Națiunilor Unite în Saheî, 
pentru a lupta împotriva e- 
fcctelor secetei care a bîntuit 
in ultimii doi ani in această 
regiune din sudul Saharei.

In cadrul primei ședințe, de
legați din diferit; regiuni geo
grafice. printre care și con
ducătorul delegației române, 
Ion Stanciu, adjunct al minis-

industriei 
au salu- 
său de

irului agriculturii, 
alimentare și apelor, 
tat reluarea locului 
drept in organizație de către 
Republica Populară

Luînd cuvîntul în 
le privind proiectul 
lui de lucru și al 
F.A.O. pe perioada 
reprezentantul român a tăcut 
propuneri, pentru raționaliza
rea în continuare a activității 
organizației, pentru reduce
rea cheltuielilor neeficiente și 
orientarea eforturilor spre do
meniile prioritare.

Chineză. 
dezbateri- 
programu-
bugctului 
1974-1975,

Raport privind construirea tunelului 
de sub Canalul Mînecii

12 (Agerpres). — 
britanică pentru 
tunelului sub Ca

LONDRA 
Societatea 
construirea 
naiul Mînecii a prezentat mi
nistrului industriei transpor
tului, John Peyton, raportul e- 
conomic și financiar integral 
privind realizarea acestui pro
iect. Costul total al proiectu
lui va fi, în anul 1980, intre 
820 și 850 milioana de lire

sterline. Incepind din 1981, ex- 
perții estimează că prin tunel 
vor putea trece anual 9 mili
oane de pasageri fără automo
bile, 6 milioane de pasaqeri 
cu automobile și 4.5 milioane 
tone de mărfuri. In 1990, traficul 
va putea fi sporit, ajungin- 
du-se la 13 milioane de pasa
geri fără automobile, 11 mili
oana cu automobile și 8 mili
oane tone mărfuri.

Vizita la Paris
a ministrului

de externe
chinez

PARIS 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru francez, Pierre 
Messmer, a primit, marți, pe 
ministrul chinez al afacerilor 
externe, Ci Pîn-fei, care efec
tuează o vizită în Franța — 
transmite agenția China Nouă, 
întrevederea a avut loc într-o 
atmosferă de prietenie.

In aceeași zi, ministrul chi
nez a avut o întrevedere cu 
Jean Charbonnel, ministrul 
francez al dezvoltării industri
ale și științifice.

• Primul ministru al Noii 
Zeelande, Norman Kirk, I-a 
primit, marți, pe ambasadorul 
României în această țară, Ni
colae Finanțu. In cadrul con
vorbirii avute cu acest prilej, 
au fost examinate stadiul actu
al precum șl perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor 
cele două țări.

dintre

anun- 
qu- 

a-

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 12 (A- 
gerpres). — Luînd cuvîntul în 
continuarea dezbaterilor Con
siliului de Securitate 
evoluției situației în < 
Apropiat, ministrul 
al afacerilor externe, 
Khalid, a declarat că 
africane nu pot rămîne pasi
ve față de menținerea sub o- 
cupație străină a teritoriului 
Republicii Arabe Egipt — 
unul din membrii fondatori ai 
O.N.U. El s-a pronunțat pen
tru reactivarea misiunii am
basadorului Gunnar Jarring, 
în vederea unei reglementări 
politice a conflictului.

Acest deziderat a fost con
ținut și în intervenția repre
zentantului Marii Britanii, 
Kenneth Jamieăon, care a de-

asupra 
Orientul 
sudanez 
Mansur 

i țările

clarat că „misiunea Jarring 
rămîne', în boncepția guvernu
lui englez, cea mai bună spe 
ranță de progres". Relevînd 
că orice reglementare justă șl 
durabilă a situației trebuie să 
țină seama de aspirațiile tu
turor popoarelor din zonă, in
clusiv ale palestinienilor, de
legatul britanic a apreciat că 
singura bază pentru realizarea 
acestui obiectiv o constituie 
Rezoluția 242 a Consiliului de 
Securitate, din 22 noiembrie 
1967.

Reprezentantul Israelului, 
Yosef Tekoah, a insistat, rea- 
firmînd poziția țării sale, a- 
supra obținerii unor „frontiere 
sigure și recunoscute", fixate 
prin negocieri intre părțile in 
conflict.

La Madrid a fost 
oficial lista noului 
spaniol, prezidat de

Blanco.

lată 
vern 
miralul Luis Carero 
Cabinetul este format din 20 
miniștri, dintre care șase 
făcut parte 
vern.

Generalul 
își menține 
șef al statului, comandant-șef 
al forțelor armate și președin
te al Mișcării Național;. El 
cumulase .anterior și funcția 
de prim-ministru.

I

• In baza reformei agrare, 
in Peru au fosț expropriate, 
in ultima sâptămină, peste 
180 000 ha de teren arabil, din 
care mai mult de jumătate a- 
parțineau unui mare latifundi
ar din nordul țării.

au
și din vechiul qu-

Francisco Franco 
prerogativele de

tuației pe continentul african, 
problemelor majore ale actua
lității

• Fidel Castro, prira-secre- 
tar al C.C. al P.G. din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului 
revoluționar, a primit delega
ția Partidului Comunist din 
Columbia, condusă de secre
tarul general Gilberto Viera. 
Oaspeții columbieni au vizitat 
importante obiective social e- 
conomice din provincia Orien- 
ti.

internaționale.

Comerțul dintre Statele 
și țările socialiste a a-

• Norodom Sianuk. șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, și-a încheiat, 
marți, vizita la Belgrad, ur- 
mînd să petreacă o sâptămină 
de odihnă pe Insula Brioni — 
informează agenția Taniug.

In dimineața aceleiași zile, 
Norodom Sianuk a avut o în
trevedere cu președintele Io- 
sip Broz Tito.

C Șeful statului nigerian, 
generalul Yakubu Gowon, a 
sosit, marți, la Londra, într-o 
vizită oficială de patru zile, 
la invitația reginei Elisabeta a 
II-a. El va avea cu oficialități
le britanice convorbiri consa
crate relațiilor bilaterale, si-

Unite
tins, in 1972, cifra de 1.2 mi
liarde de dolari — a anunțat 
departamentul comerțului ai 
Statelor Unite.

• Kim Dong Gyu, 
al Comitetului Politic, 
al C.C. al Partidului

membru 
secretar 
Muncii 

din Coreea, a primit delega
ția Academiei „Șt?ian Gheor
ghiu" pentru pregătirea cadre
lor de conducere a activității 
de partid, social-politice, eco
nomice și administrați ai 
stat, condusă de 
Hutira, prorector, 

rzită la Phenian.
Kim Dong Gyu 

convorbire
oaspeții români — informează 
agenția A.C.T.C.

• Noul guvern iordanian, 
condus de Zayd Al-Riiai, a 
primit, luni, votul de încre.- 
dere al Camerei Reprezentan
ților. Votul a intervenit după 
ce primul ministru iordanian 
a prezentat parlamentului, la 
siîrșitul săptăminii trecute, de- 
clarația-program a guvernului 
pe care l-a format Ia 26 mai. 
Potrivit agenției France Presse, 
în această declarație se sub
liniază că Iordania refuză ori
ce soluție parțială și unilate
rală a situației din 
Apropiat.

Orientul

de
prof. Erwin 

aflată in vi-

a avut 
prietenească

o 
cu

• Reprezentantul 
Iui R.D. Vietnam, Le 
și consilierul special 
dintelui Nixon, Henry Kissin
ger, au avut, marți, lingă Pa
ris, la Saint-Nom-la-Breteche, 
o nouă întrevedere în legătu
ră cu îndeplinirea prevederi
lor Acordului de pace asupra 
Vietnamului. Cei doi își conti
nuă convorbirile miercuri.

guvernu- 
Duc Tho, 
al preșe-

Evoluția laboratorului

HOUSTON 12 (Agerpres). — 
Echipajul laboratorului orbi
tal „Skylab" a desfășurat, în 
cursul celei de-a 18-a zi pe
trecute în spațiu, un, complex 
program de cercetări. La ce
rerea Centrului spațial de la 
Houston, astronauții au ținut 
sub observație evoluția curen- 
tilor de aer dintr-o regiune 
acoperind I sudul statului Ok
lahoma și nordul Texasului, 
unde s-a înregistrat o puter
nică furtună. De asemenea, 
astronauții au întreprins mă
surători pentru a determina 
dimensiunile stratului de ză
padă în uncie regiuni din A- 
merica Latină, compoziția și 
starea suprafețelor împădurite, 
depistarea rezervelor petroli
fere, diferite zone ale Statelor 
Unite, evoluția curenților ma
ritimi și atmosferici în Golful 
Mexic, evaluarea recoltelor și 
stadiului lucrărilor agricole în 
Columbia și Brazilia.
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MIERCURI, 13 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eu nu văd, tu nu vor
bești, el nu .iude ; Republica: 
Grozavul din a v-a B; PE- 
TRILA : Lupul negru ; LO- 
NEA — Minerul : Fete in 
soare : ANTNOASA : Marea 
evadare ; VULCAN : Vero
nica ; LUPENI — Cultural: 
Domnului profesor cu dra
goste ; Muncitoresc: Tine
rii : UR1CANI : Aleargă re
pede, aleargă liber.

I i ' i :tTÎl
5.00 Buletin de știri ; 5,05

Melodii in zori de zi ; 5,20 
Drag mi-e cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00 — 
8,08 Radioprogramul 
neții : 8,08 Matineu 
cal ; 8.30 La microfon, 
lodia preferată ; 9,00 
tin de știri : 9,30 Viața căr
ților ; 10,00 Buletin de știri : 
10,05 Vreau să știu; 11,00 
Buletin de știri ; 11.15 Litera 
și spiritul legii; 11,30 Suita 
a IlI-a de arii și 
vechi ; 12,00 Discul
12.30 Intîlnire cu
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 ’ - ■
13.30 Concert 
Compozitorul 
14,40 Muzică 
15,00 Buletin 
Fișier editorial ;
virtuoz al muzicii populare;
15.30 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
Partid, măreț conducător ; 
16,35 Melodii de Laurențiu 
Profeta : 17,00 Selecțiuni din

dimi- 
inuzi- 
, me- 
Bule-

dansuri 
zilei ; 

melodia

Radiojurnal : 
de prinz ; 14.00 

săptăminii ; 
din operete ; 
de știri ; 15,05 

15,15 Un

opera „Viața scurtă" ; 17,15 
Fotbal „minut cu minut" ; 
18,00 Orele serii : 20,00 Ze
ce melodii preferate : 20,45 
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,25 Moment 
poetic ; 21,30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Concert de seară 
Buletin de știri : 0,03 
Estrada nocturnă.

11,40

12,05

13,00
17,30

11,55

engleză9,00 Curs de limbă 
țLecția a 57-a ; 
Micii meșteri 
Telex ;
Cînd una spui
ta faci. Emisiune 
Carmen 
(reluare);

9,30
10,00
10,05

mari... ;

și al
de 

Dumitrescu

Orașul 
Negru — Episodul II 
— „Răsplata" ;

La ordinea zilei. Azi, 
județul Buzău ;

Ion Finteșteanu și Mar
cel Anghelescu în dia
log pe melodiile
Ionel Fernic ;
Revista literar-artisti- 
că Tv. (reluare) ; 
Telejurnal;
Fotbal: Universitatea 
Cluj — Dinamo Bu
curești (divizia A); 
Publicitate ;
1001 de seri;
Telejurnal.
înainte de
1973 — an

Cîntecul săptăminii; 
Teleobiectiv ;
Telecinemateca i „Fil
me mari, genuri ci
nematografice dife-

rite" Gustul mierii ;
22,10 24 de ore — România 

în lume ;
22,40 Gala , maeștrilor. Un 

virtuoz al cornului > 
Ion Bădănoiu ;

lui

Cincmalul 
termen — 

hotărîtor ;

Wagfl
/

Valorile temperaturii inrC' 
gistrate in cursul zilei 
ieri:

de

Maximele : Petroșani 
grade; Paring 15 grade.

Minimele: Petroșani 
grade; Paring 8 grade.

23

10

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă cu cer variabil. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă 
de averse însoțite de descăr
cări electrice. Vțpt. slab ptnă 
la potrivit din sectorul sudic.
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