
PRODUCȚIE
SITUAȚIA

REALIZĂRII PLANULUI
E. M. Lonea 96,8 "/o
E. M. Petrila 92,1 °/o
E. M. Dîlja 98,1 n/o
E. M. Aninoasa 92,0 ®/o
E. M. Vulcan 99,3 °/o
E. M. Paroșeni 82,1 °/o
E. M. Lupeni 81,2 "/«
E. M. Uricani 84,9 °/o

TOTAL
Valea Jiului 90,3 °/o

LA EXPLOATĂRILE MINIERE

Ultima decadă a lunii iunie este decisivă pentru 
realizarea planului semestrial! Aceasta implică: 

PARTICIPAREA ACTIVĂ 
a tuturor formațiilor de lucru, a fiecărui salariat

LA ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
A SARCINILOR DE

La începutul celei de a treia decade a lunii iunie, deci cu zece zile înain
tea bilanțului semestrial, exploatările miniere din municipiu înregistrează mari 
rămînpri in urmă la planul de producție. Cauza o ailăm, ca și la analizele pre
cedente, în scăderea coeficientului de prezență la fronturile de lucru direct 
productive ca și a productivității munciii in abataje. Cu toate acestea, acolo un
de conducerile tehnice ale unităților, cu sprijinul și îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, au luat măsuri ferme pentru utilizarea judicioasă a efecti
velor și fondului de timp, s-au creat reale posibilități ca rămînerile în urmă să 
fie recuperate, iar semestrul I al anului să fie încheiat cu un bilanț pozitiv de 
realizări. In această situație se află minele Dilja și Vulcan ale căror restanțe, la 
data actuală, sînt de pînă la 500 tone de cărbune. Deci, recuperabile... Dar situ
ația realizărilor ta decada a doua arată că stadiul îndeplinirii planului lunar es
te necorespunzător la celelalte — majoritatea — unități miniere : E.M. Uricani. 
E.M. I.upeni, E.M. Petrila și E.M. Paroșeni. Pentru redresarea situației se cer, 
in aceste ultime zile ale semestrului, măsuri ferme, capabile să conducă la creș
terea coeficientului de prezență, folosirea maximă a fondului de timp ca și a 
utilajelor din dotare, la mobilizarea brigăzilor pentru a încheia prima jumătate a 
anului cu planul Îndeplinit.

• De ce și la decada a doua se înregis
trează restanțe?

• Ce perspective există pentru încheierea 
semestrului cu planul realizat ?

Răspund cadre de conducere de la exploatările miniere Lonea și Petrila

Buna organizare a lucrului 
în abataj conține

secretul recuperării restanțelor
minieră I.,onea 

la sfirșitul de- 
a lunii iunie re- 
o situează la un 

în ceea ce priveș-

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL NICOlAf CEAUȘfSCU
Directorul editurii „Rombach“, 

dr. Fritz Hodeige

Exploatarea 
înregistrează 
cadei a Il-a ■ 
znltate care 
nivel mediu 
te realizarea planului de pro
ducție pe ansamblul Văii Jiu
lui

La prima vedere, statistica 
ne oferă o situație surprinză
toare . clacă la sfîrșitul lunii 
trecute toate sectoarele își re
alizaseră sarcinile de plan cu 
excepția sectorului IV, acum, 
după încheierea primejor două 
decade ale lunii în curs, secto
rul IV, este singurul care ra
portează îndeplinirea și depă
șirea planului.

Constituie revirimentul a- 
cestui sector o surpriză ? 
Nicidecum. încă de la sfîrșitul 
lunii trecute, șeful de sector, 
inginerul Aurel Marhan. ne 
expusese un plan de măsuri 
concrete a căror aplicare urma 

Bujor BOGDAN

(Continuare in pagina a 2-a)
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T. TUFARU

La E.G.C. Petroșani

nimeni mina ?“

minute am plecat din parc, 
suporta. Ce-i acolo acum... 
orașului nostru, destul de 
fapt care nu constituie un

I 
I 
l

înfățișarea parcului am văzut-o, o vedem 
toți in fiecare zi, ori de cîte ori parcurgem 
centrul orașului. Dar „nu pune nimeni mina" 
să-t scuture pe aceia care - așa cum se 
vede in fotografie - au o atitudine disprețui
toare față de ce este frumos și util în orașul 
nostru. Zău, CHIAR NU-I „SCUTURĂ" NI
MENI ?

Ir.tr-una din zile am fost oprit de pensio
narul Emerik Konicska din Petroșani core mi 
s-a adresat cu amărăciune:

- Acum două 
N-am mai putut 
Acest parc al 
mic de altfel — 
motiv - este pur și simplu pe cale de a deve
ni un maidan, un loc de unde și iarba va 
dispărea in curînd. Peste tot se pot vedea 
hirtii ș: coji de semințe; 
salubritate 
noaptea de pe strada 
lingă intrarea i 
cel mai neplăcut

cei de la E.G.C. — 
depozitează gunoiul măturat 

' i principală a orașului 
în parc, în dosul zidului. Dar 

t aspect care S-a extins în 
acest an si, văd că nimeni nu-l combate, nici 
chiar miliția, este cel al mutării băncilor de că
tre diferiți indivizi, îndeosebi tineri, de la locul 
lor de pe betonul aleilor pe spațiul verde, pe 
sub arborii parcului „ca să vadă in stradă". 
Din preaima băncilor mutate și apoi remuta- 
te, iarba a dispărut deja, au apărut nume
roase cărări „pe scurtătură"; și-a făcut loc 
dezordinea, hîrtiile aruncate peste tot.

să ducă la redresarea activită
ții pe linie de producție a sec
torului. Erau măsuri organi
zatorice care urmăreau întă- 
rirea brigăzilor ce înregistrase
ră rezultate mai slabe în luna 
precedentă, îmbunătățirea a- 
provizionării etc. Saltul pre
conizat s-a produs chiar din 
primele zile ale lunii. Brigăzile 
codașe din luna precedentă, 
conduse acum de Ion Bogdan 
și Teodor Dolha, se situează 
printre primele, din sector, în 
ceea ce privește productivita
tea muncii și, implicit, reali
zarea planului. Cu mai mult 
timp înainte și Constantin So
lomon a preluat o brigadă 
care înregistra înainte rezul
tate slabe și care a reușit să 
realizeze, în mod curent, pro
ductivități ce depășesc 8 tone 
pe post, printr-o creștere a 
contribuției fiecăruia la reali
zarea planului brigării. La în

trebarea dacă nu este greu de 
făcut față noilor exigențe, 
muncitorii din brigadă au răs
puns că sînt mulțumiți de fe
lul în care se lucrează, fiecare 
știe ce are de făcut și sînt po
sibilități de a realiza cîștigur'i 
îmbunătățite.

Zilele trecute, în cadrul a- 
dunării generale a organizației 
de bază din sectorul IV au fost 
prezentate măsurile ce se im
pun a fi luate, în ■ continuare, 
în vederea realizării sarcinilor 
de plan și a recuperării res
tanțelor înregistrate de la în
ceputul anului. Au fost prevă
zute, în acest sens, măsuri de 
îmbunătățire a disciplinei, sta
bilirea de sarcini concrete in
dividualizate la nivelul fiecă
rui salariat, analize periodice,

r///z/////////z/z//////z///////z/zezz/z///zz/z/z//zzzz//z//zz//zzz,/zzz//zzzzzzzz/zz

Pentru creșterea gradului 
de securitate a 

subteranmuncii în
de 
la

Zilele trecute un număr
48 electricieni de mină de 
exploatările miniere din Valea 

„ Jiului, Anina și Țebe’a au în- 
ceput un nou curs de reciclare 

Ș cu durata de două săptămini. 
t; Organizat în cadrul Centralei 
§ cărbunelui Petroșani, cursul își 
I propune să contribuie la îm

bogățirea cunoștințelor elec
tricienilor de mină in domeniul 
utilizării echipamentului elec
tric de construcție antigrizu- 
toasă. Pe lîngă descrierea și 
principiile de funcționare ale

Importante lucrări pentru îmbunătățirea 
transportului în comun

BAZA DE PRODUCȚIE - TRANSPORT
Recent, in cadrul Exploatării de gospodărie comunală 

(E.G.C.) Petroșani a început construirea unui important obi
ectiv de investiții: baza de producție — transport. Lucrarea 
se execută de către șantierul Valea Jiului al T.C.H. după un 
proiect realizat de întreprinderea de proiectări Deva.

Baza de producție și transport, situată la Livezeni, va 
cuprinde ateliere dotate cu utilajul și aparatura necesară 
reparării și întreținerii autobuzelor și a mașinilor din dotare. 
Conform eșalonării termenelor de execuție, pînă Ia sfirșitul 
acestui an urmează să se realizeze peste 60 la sută din vo
lumul total de lucrări de construcții-montaj.

Construirea noii baze de producție-transport este impu
să de sporirea continuă a parcului de autobuze și mașini 
utilitare al E.G.C. și va asigura o întreținere superioară a 
acestora, premisă importantă a îmbunătățirii transportului 
in comun din Valea Jiului.

In ziarul de azi

Cu planul semes- 
trial Îndeplinit

Șantierul de 
construcții 
forestiere 
Cimpa

Faptele bogate pe care co
lectivul Șantierului de cons
trucții forestiere Cimpa le 
raportează, după o jumătate 
de an de muncă, slnt rodul 
strădaniilor colective ale 
constructorilor și mecaniza
torilor de aici. Un calcul 
estimativ, efectuat după do
uă decade din ultima lună a 
primului semestru din an, 
scoate la iveală că 75 la sută 
din planul anual ce-i reve
nea acestui colectiv a fost 
realizat de la începutul anu
lui pînă acum.

Bilanțul pe primele cinci 
luni din an al activității 
economice este la fel de rod
nic, colectivul raportînd în 
această perioadă o economie 
bănească ce se concretizează 
în 120 000 lei beneficii peste 
plan, cheltuielile pentru fie
care 1 000 lei producție fiind 
mai mici decît cele planifi
cate cu 18 lei.

Cităm cîteva brigăzi de 
constructori care s-au evi
dențiat în perioada trecută 
din acest an prin realizările 
obținute: în sectorul drumu
lui național Uricani — Cîm- 
pu lui Neag ' (maistru Ioan 
Caraiman) cele conduse de 
Gheorghe D. Gheorghe și 
Anton Bumbaru; în sectorul 
Jieț __ Voievodu (maistru 
Marin Odoroagă) cele con
duse de Iancu Chiriță, Ni* 
colae CrSciuneScu și Emeric 
Fechete.

S-au remarcat, de aseme
nea, prin contribuția ce și- 
au adus-o Ia obținerea aces
tui succes mecanizatorii Mi
hai Chelu, Sever Ionică, Ca
rol Fiitter și Uie Ciucă.

utilajelor electrice aflate în 
dotarea exploatărilor miniere, 
in cadrul cursului se predau 
detaliat și măsurile de protec
ție a muncii corespunzătoare.

Actualul curs, care, în con
tinuare, va școlariza toți elec
tricienii de mină, reprezintă o 
măsură eficientă în direcția 
creșterii gradului de securitate 
a muncii din subteran, prin 
îmbunătățirea nivelului gene
ral de calificare și a responsa
bilității fiecărui salariat.

Adunările generale 
U.T.C. — cadru propi
ce educării comuniste
a tineretului.

• CARNET TEHNIC.

• Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului.

(pag. a Il-a)

O Programul televiziunii 
pentru săptămîna vi
itoare,

• Convorbirile la nivel 
inalt sovieto-americane

® Documentul adoptat de 
Consiliul O.I.M.

(pag. a IV-a)

Tovarășul Nieolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit. joi, 21 iunie, pe dr. Fritz 
Hodeige, directorul editurii 
.Rombach" din Freiburg, îm
preună cu soția, Eleonore 
Rombach-Hodeige.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In semn de omagiu, dr. Fritz 
Hodeige a inminat șefului sta
tului român volumul „Nieolae

Ziaristul Olaf Ihlau din R.F. Germania
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
joi după-amiază, pe Olaf Ihlau,

Din infor nările aprobate de Plenara
C.C. al P.C.R. din 18-19 Iunie 1973

Cu privire la efectivul 
și compoziția partidului, 
selecționarea, pregătirea 
și promovarea cadrelor 

din nomenclatura organelor 
de partid

Plenara Comitetului Central 
al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 
examinind activitatea desfă
șurată de organele și organi
zațiile de partid privind efec
tivul, compoziția și structura 
organizatorică ale partidului, 
perfecționarea activității de 
selecționare, pregătire și pro
movare a cadrelor, apreciază 
ca pozitivă munca politico- 
organizatorică desfășurată de 
organele de partid în aceste 
domenii hotărîtoare pentru a- 
plicarea liniei generale a 
partidului, pentru îndeplinirea 
cu succes a misiunii sale isto
rice de forță conducătoare a 
întregii națiuni în opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Pornind de la necesitatea în
făptuirii cu consecvență a pro
gramului stabilit de Congresul 
al X-lea și Conferința Națio
nală, a afirmării continue, a 
rolului conducător al parti
dului în întreaga viață socială, 
organele de partid au ma
nifestat o preocupare susținută 
pentru întărirea continuă a 
organizațiilor de partid din 
întreprinderi, instituții și uni
tăți agricole, în scopul mobi
lizării tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
la transpunerea în viață, Ia un 
nivel calitativ superior și îna

Cu privire la rezultatele 
aplicării măsurilor stabilite 
de Plenara C. C. al P. C. R. 

din februarie-martie 
a.c. in legătură 

cu îmbunătățirea organizării 
activității economico-sociale

Plenara Comitetului Central 
al partidului din februarie- 
martie a.c. a stabilit un com
plex de măsuri menite să pună 
mai puternic în. valoare resur
sele de care dispune economia 
noastră națională pentru per
fecționarea continuă a organi
zării vieții sociale și, pe acest 
fundament, ridicarea pe trep
te superioare a societății noas
tre socialiste.

Transpunînd în practică di
rectivele Congresului al X-lea 
și hotărîrile Conferinței Națio
nale a partidului, în ultimii 
ani s-a desfășurat o intensă 
activitate de perfecționare a 
organizării și conducerii vieții 
economico-sociale, corespun
zător cerințelor noii etape is
torice în care se găsește Ro
mânia, , odată cu trecerea la 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Subliniind ideea centrală a 
măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a.c., tovarășul Nieolae 
Ceaușescu arăta că scopul a- 
cestora „este apropierea con
ducerii de unitățile de bază, 
înlăturarea verigilor și trep
telor intermediare, deplasarea 
în mai mare măsură a specia
liștilor spre producție, unde 

Ceausescu — Punctul de vedere 
românesc. Teze de politică na
țională si internațională", apă
rut recent în editura ..Rom
bach". Este a doua carte pe 
care această editură v°st-ger- 
mană o consacră țării noastre, 
activității conducătorului parti
dului și statului nostru, după 
lucrarea „Nieolae Ceaușescu 
— România pe drumul socia
lismului", tipărită in noiembrie 
1971.

Inmînînd lucrarea, dr. Fritz 
Hodeige a exprimat sentimen
tele de bucurie pentru acest 
prilej si a subliniat că volumul, 
care cuprinde o amplă culege

corespondent la București al 
ziarului „Suddeutsche Zeitunq", 
car?- apare Ia Miinchen.

La întrevedere au fost de fa
tă tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C.

inte de termen, a sarcinilor 
actualului plan cincinal.

Dezbaterea în întregul partid 
a documentelor Conferinței 
Naționale, a normelor vieții și 
muncii comuniștilor, a cuvîn- 
tărilor tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, a determinat îm
bunătățirea substanțială a în
tregii munci de partid, spori
rea competenței, rolului și in
fluenței organizațiilor de 
partid în conducerea activită
ții politice, economice și so
ciale, creșterea responsabilită
ții comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii față de dez
voltarea economico-socială a 
României.

In contextul acestor rodnice 
activități politice și educative, 
în cursul anului 1972 au fost 
primiți în partid peste 
107 000 oameni ai muncii, care, 
bucurîndu-se de prestigiu și 
autoritate în mijlocul colecti
velor lor de muncă, se afirmă 
ca militanți activi pentru în
deplinirea sarcinilor profesio
nale și obștești, muncesc eu 
dăruire și abnegație pentru re
alizarea programului partidu
lui în industrie, agricultură, 
știință, artă și cultură, au o 
comportare demnă în familie 
și societate.

La 31 decembrie 1972, Parti
dul Comunist Român cuprin
dea 2 281 372 membri. Peste 
1 600 000 de comuniști lucrează 

se hotărăște dezvoltarea eco
nomică a țării".

Hotărîrile Conferinței Nați
onale a P.C.R. și ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a.c., aplicate/ prin de
crete ale Consiliului de Stat, 
au condus la reglementarea în 
mod unitar — pe baza unei 
concepții științifice — a nor
melor de organizare a minis
terelor și a celorlalte organe 
centrale, a structurilor organi
zatorice tip și a normelor de 
structură pentru centrale și 
întreprinderi, iar în cadrul 
acestora a compartimentelor 
de lucru — secții, ateliere, 
laboratoare, direcții, servicii, 
birouri etc. Importanța deo
sebită a acestor măsuri rezidă 
în aceea că au creat condițiile 
necesare pentru simplificarea 
formelor de organizare, facili- 
tînd pe această cale procesul 
de apropiere a conducerii, de 
producție, precum și raționali
zarea unor structuri greoaie 
care generau birocratism, for- 
mularistică, împingeau la 
supradimensionări organizato
rice și paralelisme.

Punerea în practică a hotă- 
rîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie a.c., a 
prevederilor decretelor Consi

re din articolele și cuvfntările 
șefului statului român, a fost 
editat în zilele premergătoare 
vizitei președintelui Nieolae 
Ceaușescu în Republica Fede
rală Germania. Sînt convins — 
a spus oaspetele — că această 
carte are o importanță deose
bită pentru că ne permite să 
cunoaștem părerile dumnea
voastră în legătură cu politi
ca națională și internațională. 
In acest sens, a arătat el, am 
prefațat volumul, relevînd po
litica de colaborare, de pace 
i României.

(Continuare in pag. a 3-a)

al P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului vest- 
german.

în sfera producției materiale, 
iar alți aproape 430 000 — în 
domeniul științei, învățămîn- 
tului, culturii, ocrotirii sănă
tății și in administrația de 
stat, partidul avînd astfel pu
ternice și indestructibile legă
turi cu masele largi de oameni 
ai muncii din toate sectoarele 
vieții sociale.

In urma orientării cu pre
cădere a muncii de primire în 
partid spre ramurile de bază 
ale economiei naționale și, în
deosebi, spre obiectivele noi 
intrate în funcțiune, ponderea 
muncitorilor în partid a cres
cut substanțial. Numărul co
muniștilor muncitori a ajuns 
Ia 1 060 658, adică 46,49 la sută 
din totalul membrilor de 
partid, iar al țăranilor la 
526 589, astfel că muncitorii și 
țărahii reprezintă în prezent 
69,57 la sută din efectivul 
partidului. Totodată, în acest 
an au fost primiți în partid 
un număr corespunzător de 
specialiști din toate domeniile 
de activitate, oameni de știin
ță, cultură și artă.

Compoziția națională a 
partidului reflectă, în linii 
generale, structura națională 
a populației. Din totalul mem
brilor de partid, 89,45 la sută 
sînt români, 8.03 la sută ma
ghiari, 1,19 la sută germani.

(Continuare în pag. a 3-a)

liului de Stat ne îndreptățesc 
să afirmăm cu toată tăria că 
ele vor constitui un factor pu
ternic de mobilizare a capaci
tății creatoare și hărniciei în
tregului popor în vederea re
alizării înainte de termen a 
planului cincinal, pentru acce
lerarea dezvoltării economico- 
sociale a României.

Măsurile luate în vederea 
creșterii operativității la ni
velul conducerii ministerelor 
și al celorlalte instituții cen
trale, s-au finalizat prin re
ducerea a 118 posturi de ad- 
juncți de miniștri, secretari 
generali și asimilații lor.

Totodată, în scopul apropie
rii conducerii ministerelor de 
activitatea de producție s-a 
luat măsura ca un număr de 
22 adjtmcți de miniștri și se
cretari generali să îndepli
nească și funcția de directori 
generali ai unor mari centrale 
industriale sau unități asimi
late acestora.

Avînd In vedere necesitatea 
concentrării, specializării și 
cooperării în producție, a cre
ării unor unități economice 
puternice, complexe, care să 
asigure o înaltă eficiență eco-

(Centinuore în pag. a 3-a)
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IAdunările generale U.T.C
cadru propice educării
comuniste a tineretului

îmbunătățirea 
organelor și or- 

de tineret în 
și desfășurarea 

generale, în creș- 
și conținutu-

arătat în refe- 
de tovarășul 
prim-secretar 
municipal al

Recenta plenară a Comitetu
lui municipal Petroșani al 
U.T.C. a prilejuit o dezbatere 
fertilă pentru 
activității 
ganizațiilor 
conceperea 
adunărilor 
terea rolului 
lui educativ al acestora.

După cum s-a 
râtul prezentat 
Nicolae Haneș, 
al comitetului 
U. T. C., organul municipal 
U.T.C. acordă o atenție deose
bită îmbunătățirii conținutului 
adunărilor qenerale. Preocupă
rile comitetului municipal sînt 
orientate mai ales spre buna 
pregătire a adunărilor, a mate
rialelor prezentate, a desfășu
rării lor propriu-zise.

Tematica abordată în adu
nări, izvorîtă dintr-o largă con
sultare a uteciștilor, rezolvarea 
promptă a tuturor problemelor 
ridicate de tineri în adunările 
generale precum și creșterea 
qradului de răspundere al fie
căruia prin practica de a infor
ma în cadrul adunărilor asupra 
faiului cum și-a îndeplinit 
sarcinile trasate, au dus la 
creșterea răspunderii tinerilor, 
la îmbunătățirea activității în 
multe organizații cum sînt nr. 
4, 7 de la E.M. Lupeni, 1 Pre- 
parația Lupeni, 3, 4 I.F.A. 
„Viscoza", 1, 3. F. S. H. Vulcan, 
4, 9 E.M. Vulcan, Șantierul 71 
lotul Surduc, turnătoria I.U.M.P. 
și multe altele.

In preajma plenarei, comite
tul municipal U.T.C. a luat o 
inițiativă lăudabilă și anume a 
efectuat un larg sondaj de o- 
pinie în numeroase organizații 
U.T.C. S-a constatat cu acest 
prilej că, pe lînqă lucrurile 
bune realizate în unele organi
zații se manifestă deficiențe 
privind pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale. Son
dajul a dezvăluit ca fiind mai 
frecvente deficiențele privind 
organizarea 
a adunărilor 
zență slabă 
nele Petriia, 
tul din Petriia al I.L.H.S., 
T.C.M.M., E.C.E. Paroșeni. In 
acesta organizații, adunările

necorespunzătoare 
soldate cu o pre- 
a tinerilor la mi- 
Dîlja, Vulcan, lo- 

Petrila al

A apărut
A

îndrumătorul pentru admiterea în 
școlile profesionale și de ucenicie 

la locul de muncă
— Pentru anul școlar 1973-1974 —

A apărut îndrumătorul pentru admiterea în școlile pro
fesionale și de ucenicie Ia locul de muncă, pentru aniul școlar 
1973-1974 elaborat de Ministerul Educației și Invățămîntului 
pentru absolvenții care vor să devină muncitori calificați, 
precum și pentru muncitorii din producție care doresc să-și 
ridice calificarea utmînd cursurile serale ale școlilor profe
sionale.

Lucrarea, editată de revista „îndrumătorul profesional și 
tehnic", cuprinde rețeaua unităților din învățămintul profesio
nal, condițiile de admitere în școlile de profil și ucenicie la 
loaul de muncă. Se precizează că admiterea va avea loc în 
perioadele 2-14 iulie și 1.10 septembrie — pe meserii sau grupe 
de meserii, separat pentru absolvenții școlii generale de 10 ani 
și separat pentru promovații clasei a VIII-a ai școlii generale.

(Agerpres)

Noi metode pentru profilaxia
afecțiunilor reumatismale

Specialiștii români au desco
perit, recent, noi metode pen
tru profilaxia afecțiunilor reu
matismale, metode bazate pe 
iradierea cu ajutorul curenților 
de înaltă frecventă sau cu 
ultrasunete.

Specialiștii Institutului de 
cercetări și proiectări electro
nice din București au realizat 
un aparat cu comandă tranzis
torizată — „Diatermus M 5302“, 
cu ajutorul căruia se efectuea
ză tratamente termoterapeutice 
prin încălzirea la suprafață, 
sau în profunzime, folosindu-se 
în acest sens, curentii de înal
tă frecventă. Noul dispozitiv 
medical electronic este mobil 
și prezintă două brațe, la capă
tul cărora sînt fixați electrozi. 
In plus, el dispune de elec-* 
trozi portabili, perfect izolați, 
care pot fi plasați în diverse 
părți ale corpului. Temporiza
rea tratamentului este efectua
tă de un ceas electric. încălzi
rea la suprafață a țesutului 
bolnav se obține atunci cînd e- 
lectrozii sînt aplicați mai 
aproape de partea tratată. A- 
tunej cînd electrozii sînt pla
sați paralel sau la distantă de (Agerpres)

sanitar Petro-

deficiențe, a- 
critic în mate-

sînt deficitare și în ceea ce pri
vește conținutul, ele nefiind 
orientate spre principalele sar
cini ce stau în fața tinerilor. 
De asemenea, tematica adună
rilor nu 'sste atractivă, bogată, 
ea nu izvorăște din probleme
le ce frămîntă organizațiile. 
In desfășurarea adunărilor per
sistă încă tendința de forma
lism, de șablonizare mai ales 
Ia organizațiile cooperativei 
Unirea, secția da automatizări 
a I.U.M.P., I.L.H.S., Fabrica de 
lapte, complex 
șani.

Toate aceste 
rătate în spirit 
rialul prezentat, au constituit 
punctul de plecare pentru largi 
dezbateri, pentru propunerile 
făcute în vederea îmbunătăți
rii continue a muncii, a vieții 
de organizație. Majoritatea 
vorbitorilor, printre care Petru 
Iorga, secretarul comitetului 
comunal Aninoasa al U.T.C., 
Aurel Colda și Gheorghe Pa
vel, secretari ai comitetelor 
U.T.C. de la E.M. Petriia, res
pectiv, E.M. Uricani, loan 
Ioana, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. de la F.S.H. 
Vulcan, Anton Duban, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Liceul Lupeni și alții, s-au re
ferit în cuvîntul lor, la neajun
surile și greutățile întîmpinate 
în munca de fiecare zi. Defi
ciențele ce cauzează slaba ac
tivitate în une'e organizații 
U.T.C. sînt: indisciplina unor 
tineri neintegrati adine în via
ța de organizație, carențe în 
activitatea unor organe U.T.C. 
privind pregătirea și organiza
rea adunărilor generale. Astfel, 
nici membrii unor comitete 
U.T.C. nu-și îndeplinesc sar
cinile și îndatoririle, lăsînd to
tul pe seama secretarului. Așa 
stau lucrurile după cum a re
ieșit din cuvîntul vorbitorilor, 
la E. M. Dîlja, E. M. Uricani 
și în comuna Aninoasa.

In cadrul dezbaterilor, tova
rășul Viorel Faur, prim-secre
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al U. T. C., a apreciat 
modul în care s-au pregătit lu
crările plenarei, evidențiind 
totodată și roadele frumoase 
ale muncii uteciștilor din Valea 

locul afecțiunii se realizează o 
încălzire omogenă și de profun
zime. Durata maximă de func
ționare a aparatului est? de 
circa 30 minute. „Diatermus M 
5 302", intrat în producția Fa
bricii de aparate electronice de 
măsură și industriale — Bucu
rești, a dat rezultate excelente 
în combaterea unor afecțiuni 
ca: spondiloze, lombosciatică, 
tracțiuni musculare, tulburări 
circulatorii, afecțiuni endocrine 
sau tulburări ala stării qenera
le (astenii, insomnii, nevroze). 
La rîndul lor, specialiștii Clini
cii balneologice — Cluj, acțio- 
nînd în direcția combaterii a- 
fectiunilor reumatismale, au 
stabilit, recent, o metodă cu 
ultrasunete — ultrasonoterapia. 
Iradierile cu ultrasunete au 
fost aplicate pe parcursul a 
10-12 ședințe unui număr de 36 
de bolnavi cu afecțiuni reuma
tismale ale coloanei vertebra
le. Prin utilizarea dozelor mici 
de ultrasunete — sub un watt 
pe centimetru pătrat — s-au 
obținut rezultate profilactice 
surprinzătoare.

Jiului, Vorbitorul s-a oprit a- 
po; asupra neajunsurilor, re
comandând comitetului muni
cipal, întregului activ, să se 
preocupe mai intens de îmbu
nătățirea conținutului adunări
lor generale, de 'educația poli
tică și ideologică a tinerilor, 
astfel încît să participe tot mai 
mult la viața de organizație, la 
îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin în colectivele în care 
muncesc.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular municipal. Vor
bitorul a subliniat importanta 
temei dezbătute de plenară, e- 
vidențiind că, în urma consta
tărilor făcute, vor trebui luate 
măsuri eficiente în scopul îm
bunătățirii activității desfășura
te de tineri în cadrul organi
zațiilor din care fac parte. De 
asemenea, vorbitorul a reco
mandat ca problema disciplinei, 
văzută și înțeleasă în toată 
complexitatea ei, să stea me
reu în atenția comitetului mu
nicipal, a tuturor organelor și 
organizațiilor U.T.C., expri- 
mîndu-și convingerea că orga
nizația municipală de tineret 
își va îmbunătăți continuu ac
tivitatea, aducînd un aport tot 
mai substanțial la realizaraa 
sarcinilor economice în muni
cipiul nostru, 
ță politică, 
socială a Văii

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

în curînd 
blocul B. L a, 
va fi finisat
In nota întitulată „Privind 

în zare..." ziarul nostru sem
nala faptul că deși blocul B.
1. a. din strada Republicii nr. 
101, a fost dat în folosință la 
începutul acestui an, finisa
jul exterior al clădirii, ame
najarea spațiului înconjură
tor, nu au fost executate pînă 
în prezent de către construc
tor. După publicarea notei, la 
redacție a sosit, din partea 
conducerii Grupului de șan
tiere nr. 2 Valea Jiului, ur
mătorul răspuns pe care-1 a- 
ducem în întregime la cunoș
tința celor peste 60 familii de 
locatari interesate :

„In conformitate cu preve
derile H.C.M. nr. 900/970,

— Colectivul minei Petriia 
este hotărît să încheie luna iu
nie cu sarcinile de plan și an
gajamentele îndeplinite, 
relatat, ieri,

ne-a 
tovarășul loan 

Cherecheș, secretarul de partid 
al minei. In acest sens, se va 
acționa intens pentru mobiliza
rea formațiilor de lucru, a tu
turor muncitorilor, de către or
ganele și organizațiile de 
partid, pe linia întăriri disci

O situație cu care ne-am mai 
întîlnit: un singur sector 

trage** mina înapoi
plinei. îmbunătățirii coeficien
tului de utilizare a fondului de 
timp, creșterii randamentelor.

Mina Petriia ara posibilități 
pentru ca, în luna iunie, colec
tivul să raporteze realizarea și 
depășirea planului. Sectoa
rele III și IV au rămî- 
neri în urmă ușor de recupe
rat : 367, respectiv, 638 tone de 
cărbune. De altfel, cele două 
sectoare amintite au mers con
stant de la începutul anului, a- 
cumulînd, la zi, plusuri cuprin
se între 3 000 și 4 000 tone de 
cărbune. Alte două colective 
— ale sectoarelor I și II — vor 
trebui să-și mobilizeze, cu toa
tă răspunderea, forțele, pentru 
a recupera restanțe ceva mai 
mari : 1 260 și 1 462 tone de 
cărbune numai pe această lu
nă. Aceste sectoare nu înti al
pină greutăți deosebite, dispun 
și de linie de front, astfel încît 
nu le lipsește decît o mai bună

la întreaga via- 
economică și 

Jiului.

(Agerpres)

NOTĂ

I. FIERARU
dacă 
mer- 
ime- 

din

nota de față în speranța că 
va mai întîrzia să ia măsuri 
îmbunătățire a activității 
informare a călătorilor, în

in- 
care vi- 

condiți- 
rada por- 
navigabil

Pe mările

nexa 5, punctul 10, blocurile 
de locuințe ce se dau în folo
sință în perioada friquroasă, 
15 noiembrie — 15 martie, se 
predau beneficiarului fără fi
nisaj exterior, lucrările din 
exterior urmînd a fi executa
te în termen de 6 luni de la 
încetarea perioadei friguroa
se. Intrucît în lunile aprilie 
— octombrie sînt planificate 
și alte obiective de executat, 
nu pot fi executate în prime
le luni finisajele exterioare 
la toate blocurile date. ..în 
folosință în timpul iernii, a- 
cestea executîndu-se pe baza 
unui grafic încheiat cu bene
ficiarul și aprobat de forul 
tutelar.

In această situație se află 
și blocul B. 1. a. Petroșani, a! 
cărui finisaj exterior conform 
graficului și contractului se 
va executa în lunile iulie și 
august".

organizare, o mobiliziare depli
nă a potențialului tehnic și u- 
man de care dispun.

Cit privește sectorul V...
— ...Colectivul acestui sec

tor a trecut prin cîteva greu
tăți datorate și lipsei de linie 
de front, ne-a relatat în conti- 
.nuare secretarul de partid al 
minei. In prezent, greutățile au 
fost depășite în mare parte, și 
de la jumătatea lunii iunie sec

torul raportează o evoluție bu
nă, o creștere a mediei zilnice 
realizate de 650 — 700 tone de 
cărbune, față de media realiza
tă în prima parte a lunii, de 
numai 500 tone pe zi.

Deci, două sectoare cu reale 
posibilități de a depăși planul 
lunar, altele două în care tre
buie să se manifeste, cu toa
tă răspunderea, preocupări in
tense pentru mobilizarea for
mațiilor de lucru și, în sfîrșit. 
un sector care, dacă își men
ține ritmul actual, va recupera 
pînă la sfîrșitul lunii o bună 
parte din minusul creat. Secto
rul V, despre care este vorba, 
are de la începutul anului o 
restantă de peste 4 900 tone, 
care trebuie să dea de gîndii 
conducerii sale tehnice.

Oricum, sectorul „trage 
urntă" întreaga mină.

în

Ion MUSTAȚĂ

terminarea 
electrificării
Răspunzînd la articolul 

Cum întîmpină poarta ora
șului musafirii" — Steagul 
roșu din 5 iunie a.c. — con
ducerea stației C.F.R. Petro
șani confirmă justețea celor 
relatate de ziar, cu privire la 
starea neprimitoare în care 
se găsește unitatea, arătînd 
că acest lucru se datorează 
„lucrărilor de recentralizare, 
electrificare și reiluminare a 
stației".. In încheiere se dau 
asigurările următoare: „As-., 
pectele arătate sînt reținute 
dă conducerea stației Petro
șani, care a sesizat unitatea 
executantă, precum și foruri
le superioare pentru ca la 
terminarea lucrărilor platfor
ma stafiei să fie într-o stare 
corespunzătoare iar peroa
nele stației accesibile publi
cului călător în condiții op
time.

Buna organizare a lucrului
în abataj conține

secretul recuperării restantelor
(Urmare din pag. 1)

operative a cauzelor care au 
dus la eventuale nerealizări ale 
planului la nivelul brigăzilor.

Demarajul bun din primele 
două decade, abordarea res
ponsabilă a sarcinilor de vi
itor și a măsurilor ce se im
pun a fi luate pentru realiza
rea lor în bune condițiuni, 
confirmă impresia generală că 
întregul colectiv al sectorului 
IV s-a angajat cu hotărîre pe 
drumul redresării, și că își 
va îndeplini în continuare, în • 
mod ritmic, sarcinile de plan.

De ce am insistat mai mult 
asupra activității desfășurate 
în cadrul sectorului IV ? Pen
tru simplul motiv că, așa cum 
arăta tovarășul Aurel Brînduș, 
directorul E. M. Lonea, îmbu
nătățirea activității acestui 
sector este de natură, să pupă 
în evidență marile resurse pe 
care 
zare, 
unei 
cii.

Starea de indisciplină poue 
fi găsită, de altfel, la originea 
multor» din dificultății» de 

le conține buna organi- 
crearea și menținerea 

ferme discipline a mun-

adiogramele recepțio
nate la Dispeceratul 
general al Navrom- 

ului relevă în aceste zile ci
fre record. Pe mările și ocea
nele lumii se află în cursă 60 
de nave sub pavilion româ
nesc. O activitate similară des
fășoară și echipajele flotei 
fluviale. Pornind de la aceste 
aprecieri se poate spune că 
țara noastră dispune astăzi de 
o flotă comercială puternică, 
in continuă dezvoltare. începu
turile transporturilor navale, 
sînt și în țara noastră, vechi. 
Dar în accepția modernă flo
ta comercială a făcut adevăra
tul său pas spre afirmare du
pă anul 1948. De unde s-a 
pornit? De la o flotă mariti
mă compusă dintr-un cargou 
de 6 500 tdw și o motonavă 
de pasageri. Pe Dunăre se mai 
aflau în stare de funcțiune 
cîteva șlepuri, remorchere și 
vase de călători învechite, cu 
restricții tehnice de navigație.

Abnegația, priceperea și e- 
forturile constructorilor navali 
și ale marinarilor, conjugate cu 
cele ale docherilor, tehnicie
nilor, inginerilor, [ 
cercetători, cadre 
universitare s-au 
zat în acești 25 
în remarcabile schimbări 
ordin cantitativ și 
Zestrea flotei noastre sporeș
te îndeosebi în actualul cinci
nal prin construirea la Galați, 
Brăila și Drobeta-Tr. Severin a 
unor cargouri de 15 000 tdw, 
12 500 tdw, 4 500 tdw, 2 000

proiectanți, 
didactice 
materiali- 

> de ani 
de 

calitativ.

Lipsă de operativitate in 
informarea publicului călător

carTet"
Incopînd cu 3 iunie a.c. a 

intrat în vigoare noul mers al 
autobuzelor I.T.A.

Normal ar fi fost ca, 
nu înainte de schimbarea 
sului, cel puțin în zilele 
diat următoare, în stația 
strada 6 Martie să fie afișat 
noul orar al sosirii și placării 
autobuzelor în și din orașul 
Petroșani, distanțele pe care 
ele circulă.

Dar, iată că cei ce răspund 
de informarea operativă a 
publicului călător cu privire Ia 
schimbările ce se produc în 
circulația autobuzelor I.T.A. au 
neglijat rezolvarea operativă a 
acestei probleme. Și azi, după

Pentru spatiile de joacă
In toate cartierele municipiului, secția de gospodărie 

a Consiliului popular municipal Petroșani a început zilele tre
cute o acțiune de reamenajare și redotare a locurilor de joa
că pentru copii. Astfel s-au revizuit și reparat aparatele 
ce prezentau defecțiuni, instalîndu-se totodată altele noi în 
cartierele Aeroport, Carpați, Vasile Boaită. Constructorul 
ș.a. Această acțiune va continua și în următoarele săptă- 
mîni, edilii orașului intenționînd să satisfacă în această va
canță de vară nevoile sporite de joacă ale copiilor, diversi- 
ficind gama instalațiilor destinate agrementației lor.

Cercul turistic 
al clubului din Lonea

Anul trecut aflam de Ia aso
ciația pensionarilor din Petro
șani că prin filiala O.J.T. se 
pot face frumoase și foarte in
structive excursii cu autocarul. 
Din Petriia și Lonea am fost 
mai întîi patru amatori, pentru 
ca la o a doua excursie să de 
găsim 26 de persoane într-o 
excursie prin locuri pline de 
amintiri istorice : Deva — Brad 
— Țebea — Hunedoara. Și ast
fel, s-a creat la Lonea un cerc 
turistic care are pînă acum o 
rodnică activitate.

Ultima excursia, în luna mai, 
ne-a impresionat în mod deose
bit. Am fost în circuitul Petro
șani — Sarmizegetusa — Otelul 
Roșu — Băile Herculane — 
Orșova — Drobeta Turnu Se
verin — Motru — Tg. Jiu — 
Petroșani. Este impresionantă 
vizitarea muzeului dacic, apoi 
a bătrînului centru siderurgic 
Oțelul Roșu, a stațiunii balneo
climaterice cu vechime milana- 
ră în care oamenii muncii își 
refac sănătatea — Herculane. 
O priveliște surprinzătoare, re
velatoare pentru ritmul con
strucției socialiste în patria 
noastră o oferă Orșova și apoi 
impresionanta hidrocentrală de 
la Porțile de Fier. Gele văzute 

moment cu care este confrun
tată exploatarea.

— Acționăm prin toate mij
loacele în direcția îmbunătăți
rii disciplinei, ne spunea to
varășul Andrei Colda, secreta
rul comitetului de partid al 
minei. In acest sens conside 
răm ca absolut necesară acti
vizarea organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor co
muniștilor, a comitetelor sin
dicatului și al U.T.C., a tutu
ror muncitorilor fruntași în 
această acțiune, în vederea 
creșterii eficacității măsurilor 
propuse. Va trebui să manifes
tăm mai multă intransigență 
față de cei ce lipsesc nemoti
vat, să creăm o puternică opi
nie de masă împotriva abate
rilor de Ia disciplina muncii.

Intr-adevăr, și în cadrul 
minei Lonea disciplina consti
tuie o problemă. Ceea ce este 
mai îngrijorător este faptul că 
manifestările de indisciplină 
sînt în creștere. Notăm în a- 
cest sens faptul că numărul 
absențelor nemotivate a cres
cut de la 413, în luna ianui'ie, 
Ia 680 în luna mai. Pe de altă 
parte, numărul zilelor absen- 

și 1 600 tdw. La rîndul lor, e- 
chipajele flotei fluviale au pri
mit nave împingătoare de 1 6'JO 
CP, ceamuri și șlepuri de cite 
1 000 tone fiecare, tancuri pe
troliere de 1 400 tone. In ve
derea satisfacerii transportu
lui de pasageri s-au construit 
noi tipuri de nave rapide cu un

confort ridicat, precum și mo
tonave speciale cu o capacita
te de 200 locuri fiecare, afec
tate organizării de croaziere 
între porturile românești și 
cele din Iugoslavia, Ungaria, 
Cehoslovacia, Austria și Bul
garia.

Transformări radicale s-au 
înregistrat și în porturile mariti
me și fluviale. In acest context, 
importante investiții au fost și 
vor fi alocate pentru dublarea 
capacității și modernizarea 
portului Constanța ca și pentru 
amenajarea unor porturi spe-

20 de zile de la schimbarea 
mersului, în stația de autobuze 
se mai găsește încă afișul din 
anul trecut, cu un orar șters, 
în loc ca acela să fie înlocuit 
cu unul corespunzător situației 
actuale care să orienteze pu
blicul călător.

După cîte cunoaștem, rezol
varea problemei în cauză îi 
revine autobazei I.T.A Hațeg, 
la care adresăm cele cuprinse 
în 
nu 
de 
de 
însuși interesul întreprinderii 
de transport auto.

Iosif DAVID

împreună cu solicitudinea ce
lor care ne-au fost drept ghid, 
ne-au lăsat amintiri deosebite. 
Ne-am oprit și la Motru, mare 
bazin carbonifer al Gorjului, 
unde am vizitat mina Leurda. 
Secretarul de partid, inginerul 
șef, maiștri și mineri unii 
dintre ei cunoștințe mai vechi 
ne-au vorbit despre procesul 
de producție de aici, metodele 
și disciplina muncii. Kilometri 
întregi de benzi rulante tras- 
portă cărbunele din abataj pînă 
la vagoanele C.F.R. iar planul 
de producție este realizat rit
mic, cu randamente mereu spo
rite. A fost o întîlnire 
rească scurtă și 
devărat schimb 
muncitorească.

Excursia est? 
cunoaștere a frumuseților pa
triei și a realităților noi din 
țară. Noi participantii la aceas
tă frumoasă excursie, am ve
nit cu sufletul încărcat de im
presii durabile care ne îndeam
nă și în viitor să luăm cunoș
tință cu noi aspecte ale vieții 

-oamenilor muncii din diferite 
județe ale tării noastre.

mine- 
plăcută, un a- 
de experiență

un mijloc de

Mihai VACHOLD 
corespondent

a 
la 
în

tate din motive de boală 
crescut, lună de lună, de 
2 648, în ianuarie, la 3 932 
luna mai. (Ce părere au cadre
le medicale despre acest salt 
spectaculos al „îmbolnăviri
lor" tocmai acum, în timpul 
verii ?). Nici învoirile nu s-au 
lăsat mai prejos (a cui să fie 
vina ?): de la 226, în ianuarie, 
au crescut la 375 în mai.

Mina Lonea dispune de o 
linie de front activă Ia nivelul 
sarcinilor de plan actuale Sec
torul IV manifestă o redresare 
a activității, iar sectoarele I, 
II, III și V au dovedit pe par
cursul primelor cinci luni ale 
anului o ritmicitate în reali
zarea planului care poate ga
ranta depășirea dificultăților 
actuale prin care trec.

Există, așadâr, premise pen
tru îmbunătățirea rapidă a în
tregii activități, pentru înche
ierea cu bune rezultate a pri
mului semestru. Se cere însă 
o mobilizare a întregului co
lectiv, utilizarea maximă în 
cursul ultimei decade a tutu
ror capacităților de producție 
în condițiile îmbunătățirii dis
ciplinei în muncă 

cializate la Galați - pentru 
Combinatul siderurgic și la 
Tulcea — pentru uzina de alu
mină. Alte fonduri au drept 
destinație modernizarea por
turilor Brăila, Mahmudia, Giur
giu, Turnu Măgurele, Drobeta- 
Tr. Severin și Moldova Nouă. 
Datorită eforturilor făcute de 
stat, pentru dezvoltarea tran
sporturilor navale, flota mariti
mă a ajuns să transporte 6 mi
lioane tone mărfuri anual față 
de 1,7 milioane tone transpor
tate în 1966. La Constanța, 
traficul anual s-a dublat în ra
port cu nivelul atins acum 7 
ani, iar volumul încasărilor va
lutare este de 3 ori mai mare. 
Astăzi, în mai puțin de 2 luni, 
flota maritimă comercială a 
României transportă volumul 
de mărfuri efectuat în întregul 
an 1960.

O simplă privire asupra per
spectivelor comunicațiilor pe 
apă este în măsură să arate 
că numai în actualul cincinal 
flota noastră comercială va 
primi încă 60 de cargouri mi
neraliere și petroliere, cu o ca
pacitate cuprinsă între 2 000 
tdw și 80 000 tdw. Concomi
tent, flota fluvială va primi 
încă 14 împingătoare și 80 de 
șlepuri și ceamuri. Vor fi 
treprinse noi acțiuni 
zează îmbunătățirea 
ilor de navigație în 
turilor și pe șenalul 
al Dunării.

I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
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Sape cu role
Uzinele de utilaj petrolier 

„1 Mai" din Ploiești au li
vrat un nou lot de sape pen
tru foraj. Este vorba de sape 
cu role, destinate forajului 
sondelor instalate pe terenuri 
dure și extradure. După pro
bele efectuate, s-a costatat 
că durata de exploatare a 
noilor produse este de cir
ca 2.7 ori mai mare decît a 
celor obișnuite.

Utilaje agricole
La uzina de utilaj agricol 

„Tehnometal" din Timișoara 
s-a realizat un nou tip de 
mașină pentru tratat semințe 
cerealiere. Randamentul noii 
mașini este de 3 ori mai 
mare decît al celor fabricate 
pînă acum. De asemenea, ea 
este mult mai ușoară și mai 
rezistentă.

Aceeași uzină va mai li
vra în acest an un uscător 
stabil, cu o capacitate de 50 
tone, un altul mediu, cu un 
randament orar de 6 tone 
cereale și un transportor de 
legume.

Motoare 
asincrone

Paleta produselor realiza
te de Uzina de produse elec
trice din București se îmbo
gățește cu noi tipuri de mo
toare asincrone destinate 
mediilor explosive-gaz me
tan, amestecuri supra satu
rate în hidrogen. Prin asimi
larea acestor produse se 
realizează anual o econo
mie de 10 tone de cupru și 
60 tone oțel electric, canti
tăți din care se pot fabrica 
3 500 de motoare antiexplo- 
sive de 3,5 KW.

Stofa tricotată
unor studii eîec-In urma 

tuate de specialiștii Institu
tului de cercetări textile din 
Capitală a fost realizată o 
stofă tricotată din fibre poli- 
esterice texturate, cu rezis
tență sporită și cu un înalt 
grad de neșifonabilitate. 
Primele cantități din acest 
sortiment au fost fabricate 
la „Tricodava", întreprinde
re care va livra în acest an 
200 000 mp de stofă tricota
tă.

Materiale
izolatoare

Industria noastră electro
tehnică experimentează ma
teriale pulverulente pentru 
izolația rotoarelor și a sta
toarelor. Noile produse sînt 
folosite cu succes și în in
dustria de automobile și cea 
de jucării. Pe lingă bunele 
calități de protecție, mate
rialele pulverulente pentru 
izolații sînt mai ieftine, cu 
13 lei la kilogram, decît pro
dusele utilizate astăzi în 
mod curent în industrie.

Hîrtie
înnobilată

Fețe de masă din hîrtie ? 
La această întrebare Fabri
ca de celuloză și hîrtie din 
Constanța răspunde afirma
tiv Recent, colectivul aces
tei întreprinderi a realizat 
hîrtie înnobilată cu polieti
lenă. Această substanță cle- 
derică, depusă pe ambele 
fețe, conferă hîrtiei imper
meabilitate ridicată. ea 
puțind fi utilizată mai mult 
de tre’ luni. O altă calitate 
a noului produs constă în 
faptul că prețul de cost este 
mai mic cu 10 la sută decît 
cel al manoperei necesare 
spălării unei îețe de masă 

I realizată din material textil. I
(Agerpres) I
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Cu privire ta efectivul și compoziția 
partidului, selecționarea, pregătirea și 
promovarea cadrelor din nomenclatura

Cu privire la rezultatele aplicării măsurilor 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie a.c. in legătură cu

organelor de partid îmbunătățirea organizării activității
(Urmare din pag. 1)

1,33 la sută de alte naționali
tăți. Aplicînd în viață hotărîri- 
le Plenarei C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1972, organele și orga
nizațiile de partid au acordat 
o mai mare atenție muncii de 
primire în partid a femeilor. 
Din totalul comuniștilor pri
miți în cursul anului prece
dent, 31 670, respectiv 29,58 la 
sută, sînt femei. La finele a- 
nului 1972, femeile reprezentau 
23,78 la sută din efectivul 
partidului.

Acționînd cu fermitate pen
tru înfăptuirea măsurilor sta
bilite de plenara Comitetului 
Central din noiembrie 1971, ale 
Conferinței Naționale, a indi
cațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și organi
zațiile de partid au desfășurat 
o susținută muncă politico-e- 
ducativă pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, pentru 
formarea la toți membrii 
partidului și a celorlalți oa
meni ai muncii a trăsăturilor 
caracteristice constructorului 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. In acest sens, 
se cuvine să fie relevat faptul 
că organizațiile de partid a- 
cordă mai multă atenție creș
terii rolului adunărilor gene
rale, în ridicarea responsabili
tății comuniștilor față de în
datoririle statutare în aplica
rea în viață a principiilor și 
normelor eticii și echității so
cialiste. In cadrul învățămîn- 
tului de partid s-a pus un ac
cent mai mare pe însușirea te
meinică de către comuniști a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului, a proble
melor concrete ale construcției 
socialiste în perioada actuală.

Activitatea de selecționare, 
pregătire și promovare a ca
drelor — la baza căreia au 
stat criteriile științifice, de 
largă perspectivă, ale politicii 
partidului nostru în acest do
meniu, Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
referitoare la înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidului și 
Legea privind încadrarea și 
promovarea personalului în u- 
nitățile socialiste de stat — a 
fost desfășurată, de asemenea, 
în strînsă legătură cu sarcini
le politice, economice și socia
le aflate în centrul preocupă
rilor organelor de partid, de 
stat și organizațiilor obștești, 
cu procesul de perfecționare a 
formelor de organizare și con
ducere a societății.

Analizînd compoziția și miș
carea cadrelor din nomencla
tura organelor de partid și "ie 
stat, se poate aprecia că, în 
prezent, în funcții de conduce
re la organele localp de partid, 
în aparatul acestora, în orga
nizațiile de masă și obștești, 
în ministere, centrale industri
ale, în întreprinderi și insti
tuții, lucrează cadre cu o te
meinică pregătire profesională 
și politică, profund devotate 
cauzei socialismului, politicii 
partidului și statului nostru, 
ta componența organelor ju
dețene, municipale și orășe
nești de partid au fost aleși un 
număr mai mare de muncitori 
și maiștri. Astfel, în comitete
le municipale și orășenești de 
partid, ponderea acestora a 
crescut de la 30 la sută la 42 
la sută, iar in comitetele ju
dețene de partid de la 23 la 
sută la 32 la sută. In aparatul 
organelor locale de partid 
circa 76 la sută din numărul 
total al activiștilor de partid 
sînt, după profesia de bază, 
muncitori. Sistemul unitar de 
formare și pregătire a cadre
lor a at condiții optime pen
tru asigurarea continuității m 
muncă, pentru promovarea în 
aparatul de partid a unor ca
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Cowboy ; Republica : 
Fuga sănătoasă ; °ETRILA: 
Hamlet : LONEA — Minerul: 
Sfîrșitul Liubavinilor ; ANI- 
NOASA: Rîu) negru ; VUL
CAN : Micul om mare ; LU- 
PENI — Cultural : Fata care 
vinde flori: LUPENI — Mun
citoresc : Vacantă la Roma; 
URICANI: Am încălcat legea.

5,00 Buletin de știri ; 5.05 
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară : 6.00-8,08 
Radioprogramul dimineții ; 

dre noi, tinere, cu o bună pre
gătire politică, ideologică și 
profesională, cu stagiu mai 
îndelungat în producție. In 
acest context, merită să fie re
levată și preocuparea mai sus
ținută pentru promovarea în 
funcții de răspundere pe linie 
de partid a femeilor. In pre
zent, din numărul tolal a! 
membrilor comitetelor jude
țene, municipale și orăș nești 
de partid, femeile reprezintă 
24 la sută; în birourile co
mitetelor județene de partid 
sînt 111 femei, iar 38 îndepli
nesc funcții de secretari și șefi 
de secții la comitetele jude
țene, municipale și orășenești 
de partid.

In întreaga activitate de se
lecționare și promovare a ca
drelor de partid, în unități e- 
conomice și social-culturale, o 
importanță deosebită a avut-o 
aplicarea in practică a norme
lor stabilite de conducerea 
partidului cu privire la discu
tarea propunerilor de promo
vare de către colectivele de 
oameni ai muncii, precum și 
a principiului de rotire a ca
drelor.

Apreciind rezultatele pozi
tive obținute în întărirea nu
merică și calitativă a rînduri- 
lor partidului, în sporirea pe 
toate planurile a eficienței ac
tivității organizațiilor de 
partid, în exercitarea rolului 
lor conducător în întreaga 
viață socială, plenara Comite
tului Central a subliniat tot
odată că, în munca politico- 
organizatorică desfășurată în 
aceste direcții, s-au manifes
tat și unele neajunsuri. Unele 
organe și organizații de partid 
nu au manifestat o preocupare 
consecventă pentru cunoaște
rea temeinică a calităților po
litice, profesionale și morale 
ale celor ce au solicitat primi
rea în partid, nu au urmărit 
îndeaproape crearea unui cli
mat care să determine partici
parea lor activă, încă de la 
început, la viața de organiza
ție, n-au dovedit exigența cu
venită față de modul în care 
unele cadre cu munci de răs
pundere își îndeplinesc sar
cinile încredințate.

Numărul încă scăzut al fe
meilor membre de partid, fa
ță de totalul femeilor ocupate 
în diferite sectoare de activi
tate, reflectă insuficienta preo
cupare a unor organe și orga
nizații de partid pentru mun
ca politico-educativă desfășu
rată în rîndul femeilor, evi
dențiază necesitatea aplicării 
cu mai multă fermitate a mă
surilor stabilite de Conferin
ța Națională și plenarele Co
mitetului Central referitoare 
la atragerea și promovarea 
mai susținută a femeilor în 
viața socială și politică a 
țării.

Ținînd seama de faptul că 
întreaga activitate politico-or- 
ganizatorică de întărire a rîn- 
durilor partidului și de edu
care marxist-leninistă a cadre
lor trebuie să se desfășoare în 
spiritul documentelor Congre
sului al X-lea. al programului 
adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 or
ganele și organizațiile de 
partid din întreprinderi, insti
tuții și unități agricole au da
toria să vegheze ca înaltul ti
tlu de membru al partidului 
să fie acordat numai celor 
mai destoinici și mai înaintați 
oameni ai muncii, care dove
desc responsabilitate în înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate.

Comitetele județene, muni
cipale si orășenești de partid 
vor trebui să asigure în con
tinuare sporirea preponderen
ței în partid a elementului 
muncitoresc prin primirea cu 
precădere în rîndul comuniști
lor a muncitorilor, îndeosebi 
a celor din industriile con
structoare de mașini și a pre
lucrării metalelor, chimică si 
ușoară, din întreprinderile 
nou intrate în funcțiune, pre
cum și din unitățile de con
strucții și comerț. Totodată, 
este necesar să se acorde o a-

.08 Matineu muzica] ; 8.25
Moment poetic -, 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,30
Memoria pămîntului româ
nesc ; 9,50 Arii din operete ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05
Itinerar folcloric dunărean; 
10.45 Melodii de Camelia 
Dăscălescu ■, 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din muzica popoa
relor ; 11,15 Litera și spiritul 
legii ; 11,30 „Te cîntăm fru
moasă Românie'1; 12,00 Discul 
zilei Angel 3 Similea;
12,15 Recital de operă ; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 14,00
Compozitorul săptămînii ; 
14,36 Muzică de promenadă; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Radioanchetă economică; 
15,20 Piese de estradă ; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Instru
mente și interpreți de muzi
că populară; 16,35 Corala 
„Transilvanica" din Cluj; 
17,00 Pentru patrie ; 17,30 Din 
comoara folclorului nostru; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 

tenție deosebită intensificării 
muncii politice în rîndul ță
ranilor pentru primirea în 
partid a celor care militează 
activ pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid în 
acest domeniu, primirii în 
partid a celor mai valoroși in
telectuali, a cadrelor din in
stitutele de cercetări și pro
iectări, a economiștilor și 
studenților.

Organele și organizațiile de 
partid, îndeosebi cele din în
treprinderile industriei ușoa
re, alimentare, poligrafice, din 
unitățile comerciale, precum 
și cele din cooperativele agri
cole de producție, în care forța 
de muncă feminină deține o 
pondere însemnată, trebuie să 
manifeste o preocupare mai 
stăruitoare pentru primirea în 
partid a femeilor celor mai 
harnice și mai înaintate, să 
stimuleze mai intens partici
parea lor la soluționarea pro
blemelor actualei etape a 
construcției socialiste.

In județele unde alături de 
români trăiesc și oameni ai 
muncii aparținînd naționalită
ților conlocuitoare este nece
sar să se desfășoare o amplă 
muncă politico-educativă pen
tru atragerea în partid a celor 
mai buni oameni ai muncii 
maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități.

Apreciind că în condițiile ac
tuale este necesară creșterea 
continuă a rolului conducător 
al partidului în societate, ple
nara a subliniat că aceasta 
impune sporirea într-o mai 
mare măsură a răspunderii și 
preocupării organelor și or
ganizațiilor de partid pentru 
desfășurarea unei intense 
munci politico-organizatorice 
în vederea atragerii tuturor 
comuniștilor Ia activitatea or
ganizațiilor de partid, spriji
nirea și îndrumarea lor per
manentă pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, întări
rea disciplinei de partid, ast
fel încît toți comuniștii să de
vină factori mobilizatori și 
dinamizatori ai colectivelor în 
care lucrează.

Munca politică de masă tre
buie să fie mai strîns legată de 
realitățile concrete si preocu
pările colectivelor de muncă, 
să creeze o puternică opinie 
de masă față de neajunsuri, 
să contribuie la respectarea 
întocmai a normelor vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

Examinînd activitatea des
fășurată în domeniul selecțio
nării, pregătirii și promovării 
cadrelor, plenara Comitetului 
Central consideră că organele 
și organizațiile de partid tre
buie să acorde o atenție deose
bită ridicării nivelului politie 
și ideologic al cadrelor de con
ducere din toate domeniile 
vieții sociale, educării lor în 
spiritul înaltei responsabilități 
față de partid și popor, a creș
terii exigenței față de activi
tatea si comportarea lor în 
societate.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să acționeze cu 
fermitate pentru crearea unui

Directorul editurii „Rombach"
(Urmare din pag. 1)

«•
La conferința de presă, care 

a avut loc Ia Bonn, consacrată 
editării cărții — a spus dr. 
Fritz Hodeige —, s-a remarcat 
că apariția sa reprezintă un a- 
devărat eveniment datorită în
semnătății opiniilor politice și 
sociale ale președintelui Româ
niei, a cărui apropiată vizită 
în Republica Federală Germa
nia a trezit un larg interes.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a apreciat în mod deosebit fap
tul că editura „Rombach" pre
zintă opiniei publice vest-ger- 
mane problemele României pe 
călea construcției socialismu
lui, preocuparea statului nos
tru pentru dezvoltarea relați
ilor cu Republica Federală Ger-

melodii preferate ; 20.45 Con
semnări ; 20,50 Un cîntăreț 
îndrăgit; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic;
21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03-3,00 Estrada
nocturnă ;

9,00 Curs de limbă rusă. 
Lecția a 59-a

9,30 O viață Dentru o idee 
(reluare) Dr. Ignaz 
Semmelweis (I);

10,00 Telex ;
10,05 Selectiuni din amisiu- 

nea „Seară pentru ti
neret" ;

11,00 Istoria filmului sonor 
(reluare) Film și isto
rie ;

12,30 Moment folcloric ;
12,40 Municipalitatea răs

climat de muncă care să de
termine luarea unei atitudini 
hotărîte față de acele cadre 
care nu-și fac datoria așa cum 
se cuvine sau săvîrșesc abateri 
de la legalitatea socialistă, să 
dea dovadă de exigență și fer
mitate față de orice mentali
tăți înapoiate, asigurînd res
pectarea cu strictețe a crite
riilor de selecție și promova
re prevăzute în hotărîrile de 
partid și de stat. Se impune 
ca organele și organizațiile de 
partid, conducerile organizați
ilor de masă, ministerele și 
instituțiile centrale să se ocu
pe cu mai multă răspundere 
de educarea partinică, revolu
ționară a cadrelor, punînd ac
centul pe dezvoltarea simțu
lui de răspundere și al dato
riei față de îndeplinirea sar
cinilor încredințate, pe creș
terea combativității și intran
sigenței. împotriva oricăror 
abateri de la principiile eti
cii și echității socialiste.

Pentru a răspunde mai bine 
cerințelor tot. mai complexe 
ale conducerii tuturor activită
ților sociale, pregătirea și per
fecționarea cadrelor trebuie 
să aibă la bază o temeinică 
muncă de perspectivă, o cu
noaștere aprofundată a rezer
vei de cadre existente în uzi
ne, institute de cercetări, în 
unitățile agricole, a oamenilor 
care se afirmă la locurile lor 
de muncă și care dovedesc 
calități de buni conducători. 
Pornind de la o asemenea 
prospectare sistematică a po
tențialului de cadre, organele 
de partid, ministerele, cele
lalte instituții centrale, orga
nizațiile de masă și obștești 
au datoria să organizeze în
treaga muncă de cadre în așa 
fel încît pregătirea și perfec
ționarea lor să se desfășoare 
în strînsă legătură cu nevoile 
actuale și de perspectivă, ale 
tuturor ramurilor economiei 
și, îndeosebi, ale noilor obiec
tive industriale.

In înfăptuirea consecventă 
a politicii partidului în dome
niul pregătirii și perfecționării 
cadrelor, un loc deosebit se 
cuvine să fie acordat femei
lor. ,Deși în această privință 
s-au înregistrat progrese față 
de anii trecuți, plenara apre
ciază că organele și organiza
țiile de partid trebuie să ma
nifeste o preocupare mai sus
ținută pentru atragerea, pre
gătirea și promovarea femei
lor în funcții de conducere.

Plenara C.C. al P.C.R. își 
exprimă convingerea că îmbu
nătățirea continuă a muncii 
politico-organizatorice pentru 
întărirea rîndurilor partidului, 
intensificarea eforturilor pen
tru perfecționarea activității 
de pregătire și promovare a 
cadrelor vor contribui la creș
terea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile 
vieții sociale, la sporirea rolu
lui comuniștilor în înfăptuirea 
programului aprobat de Con
gresul al X-lea de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de ridicare a 
României pe culmile înalte 
ale progresului și civilizației.

mania, cu toate țările lumii.
In acest context, șeful statu

lui român a relevat că așteap
tă cu mult interes vizita în Re
publica Federală Germania. Ea 
are loc — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — într-un 
moment cînd relațiile dintre 
țările noastre cunosc o bună 
dezvoltare și sper că vizita va 
evidenția noi posibilități în 
vederea extinderii lor-, Vizita 
are loc în condițiile cînd în 
Europa se accentuează cursul 
destinderii, cu cîteva zile îna
inte de deschiderea conferinței 
pentru securitate și cooperare. 
Cu atît mai mult trebuie să 
spun că colaborarea de pînă a- 
cum dintre statele noastre es
te o contribuție la acest curs 
al destinderii, inclusiv la secu
ritatea europeană.

punde bucureșteanului 
(reluare);

13,00 Telejurnal ;
16,00-17.00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limbă engleză. 

Lecția a 58-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Atenție la... neatenție. 

Jurnal de protecția 
muncii :

18,35 La volan — Emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;

18,50 Teleconferință de pre
să. Turismul - activi
tate economică ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Minerul și cerul de’ 
V. Veselovschi ;

20,05 Prim-plan. Nicolae Blîn- 
du. Erou al Muncii So
cialiste, președintele 
C.A.P. din comuna 
Bosanci, județul Sucea
va; „

20.30 Steaua fără. nume. 
Floarea din grădină ;

(Urmare din pag. 1)

nomică, s-â efectuat o reorga
nizare a centralelor industria
le și întreprinderilor, care a 
cuprins: comasarea de cen
trale și redistribuiri de în
treprinderi între centrale, re
ducerea substanțială a numă
rului de centrale, comasarea 
unor întreprinderi mici. In a- 
cest fel, numărul centralelor 
industriale s-a redus de la 
207 la 99, iar al întreprinderi
lor și unităților cu personali
tate juridică din subordinea 
ministerelor și centralelor de 
Ia 5 400 la 3 600. S-a redus, de 
asemenea, cu 670 numărul 
secțiilor de producție. In ace
lași timp, s-a continuat acțiu
nea de constituire a centrale
lor pe structura întreprinderi
lor celor mai reprezentative 
din componența lor, numărul 
centralelor organizate în acest 
fel renrezentînd 80 Ia sută din 
totalul centralelor industriale

Punerea în practică a nor
melor unitare de structură a 
avut ca efect comasarea ace
lor direcții generale sau direc
ții. servicii și birouri, în care 
o serie de probleme se tratau 
narțial. iar finalizarea lor se 
făcea în alte compartimente 
Din evaluarea efectuată pe 
baza rezultatelor cunoscute, 
numărul direcțiilor generale 
din ministere și alte organe 
centrale de stat s-a redus de 
Ia 112 la 31. iar numărul di
recțiilor s-a redus de la 480 la 
310. Totodată, s-a redus sim
țitor numărul serviciilor și al 
birourilor din ministere și 
anume de la 2 400 la 1 400. iar 
din centrale, întreprinderi și 
alte unități de la 43 400 la 
20 600.

Ca rezultat al aplicării pre
vederilor decretelor Consiliu
lui de Stat, s-au redus peste 
146 000 posturi tehnice, eco
nomice, de altă specialitate 
s-au administrative în minis
tere, alte organe centrale de 
stat, centrale industriale, în
treprinderi și instituții, perso
nalul resoectiv fiind îndrumat 
spre activități productive sau 
spre diferite forme de califi
care.

Prin restrîngerea numărului 
de trepte ierarhice, a comasă
rii și diminuării numărului 
de unități și compartimente, 
în ministere și celelalte orga
ne centrale de stat, numărul 
posturilor de conducere s-a 
redus de la 3 950 la 2 300, iar 
în centrale, întreprinderi și 
celelalte unități de la 142 000 
Ia 102 000.

In ceea ce privește persona
lul de execuție de specialitate 
și administrativ, precum și 
personalul de deservire, re
ducerea a fost de 1 370 posturi 
în ministere și de 103 600 în 
centrale și întreprinderi.

Personalul devenit disponi
bil prin organizarea mai ra
țională a structurilor a fost 
îndrumat spre activitățile de 
producție, cercetare și proiec-

Aș dori să remarc faptul că 
prin activitatea dumneavoas
tră de editor faceți cunoscute 
unele din preocupările Româ
niei, care sînt cuprinse în ex
punerile mele. Ați contribuit în 
acest fel la dezvoltarea relați
ilor dintre țările noastre, deci 
ați făcut un lucru bun pentru 
ambele state. De aceea — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —, vă mulțumesc 
dumneavoastră și soției dum
neavoastră, atît pentru ceea ce 
ați făcut pentru cunoașterea 
punctelor de vedere ale Româ
niei, cit și pentru contribuția 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre.

In continuarea întrevederii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu oas
peții.

21,25 Arc peste timp. Unde 
apele se întrec cu fo
cul ;

21,45 Teleglob. De la Koln 
la Hamburg ;

22,10 24 de ore ;
22,35 Recital de muzică u- 

șoară — Elena Neagu ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani + 33 
grade ; Paring + 14 grade.

Minimele: Petroșani + 14 
grade ; Paring + 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține închisă cu cer variabil. 
Vor cădea pe alocuri preci
pitații slabe sub formă de a- 
verse. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

econom ico-socia le
tare, asigurîndu-se fiecăruia 
un loc de muncă potrivit spe
cialității și pregătirii sale.

Un număr important de in
gineri și alți specialiști care 
lucrau în aparatul central al 
ministerelor economice au fost 
îndrumați în întreprinderi noi 
sau în județele unde se resim
te, cel mai acut, lipsa cadrelor 
de specialitate.

In celelalte domenii de ac
tivitate — învățâmînt, sănă
tate, financiar-bancar și alte
le —, prin aplicarea normelor 
de structură unitare, s-a ob
ținut pe de o parte reducerea 
aparatului funcțional, iar pe 
de altă parte trecerea unui 
număr însemnat’ de specia
liști din funcțiile administra
tive în activitățile pentru care 
s-au pregătit și unde vor pu
tea depune o hiuncă în mă
sură să le aducă satisfacție a- 
firmării și împlinirii lor pro
fesionale.

In domeniul sănătății se va 
realiza o întărire a asistenței 
de medicină generală îndeo
sebi în mediul rural, prin 
sporirea numărului de medici 
ce vor lucra în unitățile sani
tare de la sate, creînrlu-se ast
fel posibilitatea ca medicii 
specialiști să lucreze direct 
în dispensarele comunale.

In sistemul financiar-ban
car, printre măsurile aplicate 
menționăm restrîngerea numă
rului de unități, prin asigura
rea în localitățile mici, a ope
rațiunilor de către o singură 
unitate, indiferent de banca 
centrală de care aparține.

Totodată, s-au identificat 
spațiile devenite disponibile 
ca urmare a aplicării normelor 
unitare de structură, din mi
nistere, centrale industriale, 
întreprinderi și instituții și 
s-au stabilit măsuri pentru fo 
losirea judicioasă a acestor 
spații. In urma acțiunilor în
treprinse a rezultat o supra
față disponibilă de peste 
260 000 mp, care a fost repar
tizată pentru cămine de tine
ret și studenți, locuințe, acti
vități de producție sau corner 
ciale, cămine șî grădinițe pen
tru copii sau alte utilități pu 
blice.

S-au luat măsuri pentru des
ființarea posturilor telefonice 
aferente personalului redus, 
rezultînd o diminuare de 
peste 10 000 posturi telefoni
ce în ministere, centrale, între
prinderi și instituții, urmînd 
ca aceste disponibilități să 
fie puse la dispoziția publi
cului.

Legături de transport directe 
cu litoralul

După cum am mai anun
țat, în scopul asigurării unor 
condiții confortabile de 
transport, noul mers al tre
nurilor prevede ca în peri
oada sezonului estival trenul 
accelerat nr. 846/241 să circu
le pe distanța Mangalia —

Mica publicitate
PIERDUT buletin de iden

titate, legitimație de ser
viciu și împuternicire cu 
drept de control (Legea 7) 
pe numele Gherghey Otto. 
Le declar nule.

PIERDUT legitimație și 
carnet de student pe nume
le Răducanu Cornel. Le de
clar nule.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drăgoi 
loan, eliberată de E.M. Ani- 
noasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Ștefan 
Traian. O declar nulă.

VIND casă, două camere, 
anexe și grădină. Str. Pomi
lor nr. 5 Petroșani.

Grija 
pentru 

refacerea 
pădurilor

Ocolul silvic din Lupeni a- 
cordă o importanță deosebită 
acțiunii de împădurire menită 
să regenereze pădurea în por
țiunile unde lemnul a fost ex
ploatat. Astfel, în campania 
din acest an, cele 330 de hecta
re planificate pentru .plantări, 
an fost împădurite integral în 
zona Lupeniului și a Uricaniu- 
lui.

S-au evidențiat pentru coor
donarea directă a plantărilor, 
toți pădurarii și brigadierii din 
zonele sus amintite.

Pînă la sezonul următor de 
împăduriri (acestea fiind în 
totalitate lucrări de primăva
ră) se vor desfășura permanent 
acțiuni de îngrijire și întreți
nere a noilor plantații, precum 
și a celor din anii trecuti.

De asemenea, ca efect al îm
bunătățirii structurilor organi
zatorice, parcul de autoturisme 
al unităților respective se va 
diminua cu 4 700 bucăți.

Din controalele efectuate la 
centrale și întreprinderi au 
rezultat unele încălcări ale 
prevederilor decretului pri
vind stabilirea normelor uni
tare de structură pentru unită
țile economice, cum sînt:

— La constituirea compar
timentelor de lucru, în nume
roase cazuri normativele au 
fost aplicate la valoarea lor 
minimă, pentru a se obține 
un număr mai mare de com
partimente, iar în unele între
prinderi nu s-au respectat nici 
normativele minime prevăzute 
în decret.

— Pentru a se încadra în 
numărul maxim de personal 
tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ sta
bilit, unele întreprinderi au 
redus, în primul rînd, numă
rul maiștrilor, ceea ce slăbește 
conducerea nemijlocită a pro
cesului de producție.

— De asemenea, s-a consta
tat că nu s-au prezentat la 
noile locuri de muncă toți spe
cialiștii repartizați din minis
tere, la centrale sau întreprin
deri.

— Conducerile unor între
prinderi au încadrat paznici, 
dactilografe, îngrijitori, cu
rieri, în categoria muncitori
lor, dar lăsîndu-î să execute, 
în continuare, aceleași lucrări 
ne care Ie făceau și înainte de 
reorganizare.

Pentru eliminarea neajunsu
rilor și îmbunătățirea organi
zării activității economico-so- 
ciale, Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. a stabilit ca 
organele de partid și de stat 
să ia următoarele măsuri :

1. In centrale și întreprin
deri, în toate unitățile socia
liste, se vor aplica întocmai 
□revederile legale de stabilire 
a normelor unitare de struc
tură. luîndu-se imediat măsuri 
de eliminare a abaterilor con
statate.

2. In întreprinderi și alte 
unități productive, numărul 
□ersonalului din activitatea 
de cercetare-proiectare trebuie 
săi fie dimensionat în J strictă 
corelare cu necesitățile efecti
ve ale procesului de,producție 
iar pregătirea profesională a 
personalului trecut în această 
activitate să fie verificată cu 
toată atenția.

3. Organele centrale de re
sort, împreuna cu ministerele

Deva, iar nr. 244/845 pe dis
tanța Deva — Constanța.

Recent, departamentul 
Căilor Ferate, ținînd seama 
de creșterea numărului de 
călători in spre și de Ia lito
ral, a dispus ca trenurile ac

celerate arătate să circule pe 

tiCuJtbu. de.

CU.

interesate, sub îndrumarea di
rectă a Consiliului Organizării 
Economico-Sociale, vor trebui 
să treacă la stabilirea de nor
me unitare cu privire la ra
portul dintre numărul perso
nalului cu studii superioare și 
a celui cu studii medii din a- 
paratul central al ministerelor 
și al celorlalte organe centra
le de stat, precum și la stabi
lirea de norme .unitare privind 
raportul optim dintre numărul 
personalului auxiliar și a ce
lui direct productiv din între
prinderi.

4. In toate unitățile socialis
te se vor elabora regulamente 
proprii de organizare și func
ționare, delimitîndu-se con
cret sarcinile și atribuțiile de 
serviciu ale fiecărui salariat, 
conform noilor structuri orga
nizatorice aprobate.

5. Consiliul Organizării Eco
nomico-Sociale, împreună cu 
organele centrale, ministerele 
de resort și comitetele jude
țene de partid vor trebui să 
intensifice acțiunea de control, 
în județe și pe plan central, 
cu privire la modul cum sînt 
respectate hotărîrile adoptate 
în probleme de organizare.

6. O sarcină deosebit de im
portantă și nemijlocit legată 
de măsurile adoptate, o con
stituie finalizarea în cel mai 
scurt timp a acțiunii de redu
cere la strictul necesar a for- 
mularisticii și îmbunătățirea 
radicală a sistemului informa
țional.

7. Organele și organizațiile 
de partid au îndatorirea de a 
cunoaște modul cum au fost 
aplicate în unități noile norme 
de structuri organizatorice și 
de a lua măsuri hotărîte pen
tru asigurarea legalității so
cialiste și respectare discipli
nei în muncă de către fiecare 
membru de partid, de toate 
colectivele de muncă

★
Aplicarea în întreaga activi

tate economico-socială a mă
surilor aprobate de plenara 
oartidului din februarie-mar
tie a.c., și a reglementărilor 
adoptate prin decretele Consi
liului de Stat va trebui șă se 
reflecte nemijlocit în îmbună
tățirea substanțială a conduce
rii întregii activități. în spori
rea operativității și eficienței 
muncii, în perfecționarea or
ganizării producției, în crește
rea productivității muncii și 
rentabilității, pentru ridicarea 
pe noi trepte de dezvoltare e- 
conomîcă și socială a patriei 
noastre.

> 
întreaga distanță prevăzută 
în mers. Publicul călător din 
Valea Jiului, își va putea 
astfel procura bilete pentru 
acceleratele de mai sus și re
zerva locuri Ia vagoanele de 
clasă și de dormit cu 10 zile 
înainte de plecare.
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Convorbirile la nivel înalt Expoziția „România salută Hamburgulli Ședința

sovieto-americane

Noi acorduri încheiate între U.R.S.S. și S.U.A
fi 

vor 
sporti 

pro- 
anii

în

dome 
o con

privind

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem, al 
U.R.S.S., și Richard Nixon, 
președintele S.U.A., au conti
nuat convorbirile la Camp 
David. După cum precizează 
agenția TASS, a fost efectu
at un schimb de păreri într-o 
serie de probleme internațio
nale. inclusiv securitatea eu
ropeană, și a fost examinat 
stadiul tratativelor sovieto-a
mericane de la Geneva pri
vind limitarea armamentelor 
strategice (S.A.L.T.).

După cum s-a mai anunțat, 
în primele zile ale vizitei lui 
Leonid Brejnev în Statele U- 
nite au fost semnate Acordul 
General privind contactele, 
schimburile și colaborarea, 
Acordul de colaborare în do
meniul cercetării mărilor și O- 
ceanelor, Acordul de colabora
re în domeniul agriculturii, A- 
cordul de colaborare în 
niul transporturilor și 
venție fiscală.

Acordul general
contactele, schimburile și co
laborarea a intrat' în vigoare 
în ziua semnării șl este va
labil pînă Ia 31 decembrie 
1979. El poate fi modificat și 
prelungit printr-o înțelegere 
a părților. Acordul prevede 
ca U.R.S.S. și S.U.A. să sti
muleze și să dezvolte contac
tele. schimburile și colabora
rea în domeniile științei, teh
nicii, învățămîntului, .culturii 
pe baza egalității în drepturi, 
reciprocității și avantajului 
mutual. Părțile vor promova 
schimburile de cercetători ști
ințifici și specialiști, de in
formație tehnico-științifică. 
Ele vor sprijini dezvoltarea 
contactelor în diferite sfe
re ale fiîvățămîntului, inclusiv 
predarea limbii fiecăreia din
tre țări în cealaltă țară.

Părțile vor sprijini schim
burile de colective teatrale, 
muzicale și coregrafice, de 
orchestre, de alte grupuri ar
tistice. Sînt prevăzute lărgi 
rea achiziționării și închirie 
rii de filme pe bază comer
cială, precum și organizarea 
de premiere și festivaluri ale 
filmului, cooperarea în pro
ducția de filme. De aseme
nea, va fi stimulat schimbul 
de delegații de oameni de

cultură, de publicații, vor 
organizate expoziții, se 
intensifica contactele 
ve. A fost elaborat un 
gram de schimburi pe 
1974 — 1976.

Acordul de colaborare 
cercetarea mărilor și oceane
lor prevede constituirea unei 
comisii mixte sovieto-ameri
cane, care se va întruni, de 
regulă, o dată pe an. Părți 
le vor promova dezvoltarea 
colaborării și a contactelor di 
recte între instituții, organi
zații și firme. Intr-o primă e- 
tapă. colaborarea se va con 
centra asupra studiului inter 
acțiunii dintre ocean și 
mosferă. inclusiv 
unor cercetări de 
experimente 
standardizarea aparaturii 
metodelor oceanografice.

Acordul prevede planifica
rea, elaborarea și realizarea 
în comun a unor proiecte de 
cercetări și programe științi
fice, schimbul de specialiști 
de experiență și de informa
ție tehnico-științifică.

Acorul de colaborare în do
meniul agriculturii preconi
zează constituirea unei comi
sii sovieto-americane care va 
examina și va aproba proiec
tele și programele concrete 
de colaborare. Aceasta va fi 
realizată pe baza avantajului . 
reciproc și egalității. U.R.S.S. 
și S.U.A. vor contribui la dez
voltarea colaborării în prog
noza producției, desfacerii și 
consumului principalelor pro
duse agricole. Cooperarea se 
va dezvolta în domeniile cul
turii plantelor, creșterii ani
malelor, pedologiei, mecani
zării agriculturii, îngrășămin
telor minerale, îmbunătățiri
lor funciare, folpsitii . meto
delor matematice . și a tehni
cii de calcul electronice în 
agricultură. Sînt 
planificarea. elaborarea 
realizarea unor proiecte 
programe comune, precum, și 
schimbul de oameni de știin
ță, specialiști, informație teb- 
nico-științifică și economică, 
metode de cercetări științifi
ce.

Acordul de colaborare 
domeniul transportului, în
cheiat' pe cinci ani, se referă 
la studierea și rezolvarea

a1-
efectuarea 
laborator 

oceanografie.
și

prevăzute
Și
Și

problemelor concrete în do
meniul transportului feroviar, 
aerian, maritim și rutier. In 
faza inițială, această colabo
rare se va realiza în con
strucția de poduri și tuneluri, 
în domeniul metodelor spe
ciale în condițiile climei reci, 
în domeniul transporturilor 
feroviare — probleme legate 
de materialul rulant', de vi
teza de circulație, de automa
tizarea $i exploatarea acestu
ia în condițiile climei reci ; 
în aviația civilă, inclusiv pro
bleme ale măririi eficienței 
și securității ; în transportu
rile maritime, inclusiv tehno
logia transportului și descăr
cării mărfurilor în porturi, în 
transportul rutier, inclusiv 
probleme ale securității cir
culației.

Convenția fiscală sovieto-a- 
mericană este menită să cre
eze condiții favorabile dezvol
tării relațiilor reciproc avan
tajoase în domeniile comer- 
cial-economic. tehnico-științi- 
fic și cultural. In acest scop, 
sînt prevăzute scutirea reci
procă de impozite pe venitu
rile obținute din folosirea, 
vînzarea sau schimbul de li
cențe. patente și informație 
tehnică, operațiunile de cre
dit legate de finanțarea co
merțului dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., transporturile mariti
me și aeriene, operațiunile de 
achiziționare, depozitare, pre
zentare și reclamă a mărfuri
lor exportate. In același timp, 
convenția stipulează introdu
cerea reciprocă de facilități 
pentru funcționari de stat, 
profesori, cercetători științi
fici, echipaje ale navelor și 
avioanelor, studenți, specia
liști, corespondenți, ziariști și 
înalte persoane în perioada 
în care se află pe teritoriul 
celuilalt stat contractant.

BONN 21 (Agerpres). — Cu 
prilejul organizării expoziției 
„România salută Hamburgul", 
la 20 iunie a avut loc, la se
diul expoziției, o conferință 
de presă la care au luat parte 
senatorul Helmuth Kern, al
te oficialități ale orașului 
Hamburg, reprezentanți ai 
ambasadei Române în R.F.G.

Directorul expoziției, ing. 
Cicerone Gorunescu, a expus 
in fața numeroșilor ziariști 
prezenți obiectivele acestei

manifestări complexe, in con 
textul evoluției ascendente a 
relațiilor economice româno- 
vest-gcrmanc. In cuvintul 
său, senatorul Kern a dat o 
înaltă apreciere expoziției ro
mânești. precum și perspecti
velor dezvoltării comerțului 
și cooperării dintre România 
și orașul-land Hamburg. Con
ferința de presă a confirmat 
interesul deosebit pe care a- 
ceastă importantă manifesta
re l-a trezit in orașul Ham
burg.

Consiliului
de

Securitate

Documentul 
Consiliul

al 
a 

să

GENEVA 21 (Agerpres). 
Consiliul de administrație 
Organizației Internationale 
Muncii (O.I.M.) a hotărit 
invite la reuniunile sale repre
zentanți ai mișcărilor de elibe
rare națională din teritoriile a 
fricane aflate sub dominație 
portugheză.

In documentul adoptat în a- 
cest sens, mișcările respective 
sînt calificate drept „reprezen
tantele autentice ale aspirați
ilor popoarelor din Angola, 
Mozambic ș1. Guineeă-Bissau". 
Au fost adresate invitații ur
mătoarelor organizații ale pa- 
trioților: Mișcarea 
pentru Eliberarea 
(M.P.L.A.) și Frontul 
nai de Eliberare 
(F.N.L.A.), Frontul

Populară 
Angolei 

Națio- 
din Angola 

Revoluțio-

♦

Rezultatele alegerilor 
în sovietele 

locale ale U.R.S.S,
MOSCOVA 21 (Agerpres).
Agenția TASS a dat publici

tății rezultatele alegerilor în 
sovietele locale ale U.R.S.S., 
desfășurate la 17 iunie în cele 
15 republici unionale. Cei în
scriși pe listele de alegători 
s-au prezentat la urne în pro- 
porf’e de peste 99 la sută în 
toate republicile și au ales în 
sovietele locale peste 2 193 000 
de deputati.

adoptat de 
O. I. M.
nar de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și Partidul African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.). Delegații miș
cărilor au primit,astfel dreptul 
de a participa la reuniunea ac
tuală a O.I.M., care se încheie 
la 27 iunie, ca și la Conferința 
regională africană a organiza
ției, unde vor avea posibilita
tea să ia parte și la dezbateri.

NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 
gerpres). — In cursul unei 
ședințe, desfășurată sub pre
ședinția reprezentantului
U.R.S.S.. Iakov Malik, Consi
liul de Securitate a luat cu
noștință oficial de cererile 
prezentate de Republica De
mocrată Germană și Repu
blica Federală Germania pri
vind admiterea lor în Orga
nizația Națiunilor Unite. 
Consiliul de Securitate a re
mis apoi cererile Comitetului 
pentru primirea de noi mem
bri — alcătuit din reprezen
tanții tut'uror celor 15 state 
membre ale Consiliului —, care 
s-a pronunțat în unanimitate 
în favoarea admiterii celor 
două state germane în O.N.U.

TIRANA Consideririd ci
nul 1973 ca an decisiv pentru 
realizarea sarcinilor prevăzu
te de planul cincinal in curs, 
oamenii muncii din R.P. Al
bania au raportat îndeplini
rea și depășirea planului pe 
primele cinci luni ale acestui 
an. Deși sarcinile sînt, în 
1973, mai mari ca oricînd, 
planul producției industriale 
pe perioada ianuarie — mai 
a fost depășit, obfinindu-se 
peste plan însemnate canti
tăți de petrol, cărbune, Her, 
crom și nichel. Planul de forări 
și prospecțiuni geologice a 
lost realizat în proporție de 
105 la sută. Industria chimică 
a livrat agriculturii, peste 
prevederi, 3 500 tone îngrășă
minte iar industria textilă a 
produs 180 000 metri liniari 
țesături din bumbac și mătase 
peste planul stabilit.

★
SOFIA — In prezent, Bul

garia realizează, în numai o ■ 
săptămină, volumul antebelic 
ai producției de energie elec
trică, urmînd ca, în perioada 
1971-1975, să fie construite 
noi capacitafi însumînd 2 800 
MW. Bulgaria produce, in 
prezent, 31 miliarde kWh. 
Planurile enegeticienilor bul
gari prevăd triplarea, pină în 
1990, a producției de energie 
termică, comparativ cu nive
lul atins în 1970. In 1980, va 
intra în funcțiune prima cen
trală atomică. Atenfia condu
cerii resortului se concen
trează și în direcția folosirii 
unor moderne și perfecționa
te metode de conducere și 
control.

preocupările economice de 
actualitate și in R.D. Germa
nă. Pină nu de mult, principa
la resursă energetică erau 
considerate rezervele de lig
nit. Procesul de industrializa
re intensă a pus economiei 
R.D.G. problema diversiiicării 
resurselor energetice. Pe har
ta economică a tării a apărut 
o nouă resursă — gazul na
tural. Cel mai important ză- 
cămînt este din zona denu
mită Sa/zwedel. Creșterea 
producției de gaze a acestui 
Zăcămint a cunoscut o pro
gresie geometrică.

•fc
HAVANA — Cel mai sudic 

centru industrial al Cubei a 
devenit portul Cieniuegos, de 
pe litoralul Mării Caraibilor, 
cunoscut,pină nu de mult 
doar ca un mare centru tu
ristic. Aici, însă, au fost con
struite un combinat pentru 
producția de îngrășăminte 
artificiale cu o capacitate de 
500 000 tone anual, o centra
lă electrică cu o putere in
stalată de 60 MW, un chei 
pentru încărcarea zqhărului 
in vrac, o fabrică de piese de 
rezervă pentru uzinele meca
nice.

★
BERLIN — Asigurarea ba

zei energetice este uria dintre

★
ULAN BATOR — Datorită 

măsurilor adoptate în ultimii 
șase ani de Partidul 
Iar Revoluționar Mongol 
de guvernul R.P. 
fondul de retribuire 
în agricultura tării t 
cu 9,7 la sută, iar 
plăților suplimentare 
2,4 la sută. Pentru pensiile si 
alocațiile membrilor uniuni
lor agricole au fost cheltuit! 
88,5 milioane tugrici.

Popu- 
Si 

Mongole, 
a muncii 

a crescut 
volumul 

I — cu

Japonia a cerut guvernului francez 
să suspende experiențele nucleare 

Pacificuluiîn sudul
TOKIO 21 (Agerpres). — Mi

nisterul Japonez al Afaceriloi 
Externe a anuntat, joi, că Ja
ponia a cerut guvernului fran
cez să suspende programul de 
experiențe nucleare în sudul 
Pacificului — transmite agen
ția Associated Press. Guvernul 
japonez declară că Japonia își

menține cu fermitate politica 
sa de împotrivire. contra expe
riențelor nucleare >— 
în comunicat.

Protestul și cererea 
pentru suspendarea 
telor au fost înmînate 
lui francez de către Ambasada 
japoneză de la Paris — preci
zează comunicatul.

Șeful statului senegalez 
despre problemele ce stau 

in fata țărilor africane

pli
că
CU

VIENA 21. — Coresponden
tul' Agerpres1, Corneliu Vlad, 
transmite :„La aniversarea u- 
nui deceniu de la crearea Orga
nizației Unității Africane 
tem constata cu satisfacție 
statele membre abordează
un sentiment de responsabilita
te sporită marile probleme po
litice și economice cu care es
te confruntat continentul" — a 
declarat, într-o cuvîntare rosti
tă la Viena, președintele Sene
galului, Leopold Sedar Senghor, 
aflat în vizită oficială în Aus
tria. Intre problemele cărora ță
rile africane trebuie să le fa
că față în această perioadă, el 
a menționat deteriorarea conti
nuă a condițiilor de schimb va-

se arată

japoneză 
experien- 
guvernu-

lutar cu țările industrializate, 
alienarea culturii și civilizației 
africane, că urmare a îndelun
gatei dominații coloniale. E- 
videntiind imperativul conso
lidării independenței naționale 
a statelor africane, președinte
le Sengllor a subliniat că lupta 
lor trebuie dusă deopotrivă în 
plan politic economic, tehno
logic și cultural. „Țările africa
ne — a spus el — trebuie să 
acționeze prin ele însele ș! pen
tru ele însele".

Șeful statului senegalez a e- 
vocat necesitatea eliminării cît 
mai grabnice a urmărilor domi
nației coloniale și a dezvoltă
rii tendințelor pozitive apărute 
în relațiile dintre țările Africii 
si Europa. El s-a pronunțat pen
tru instaurarea în viata inter
națională a unor relații'de ega
litate morală și juridică între 
state, de consultare și înțele
gere între tarile dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare.

Vizita la Bonn a președintelui Franței
BONN 21 (Agerpres). — Joi 

după-amiază, au început la 
Bonn tradiționalele convorbiri 
estivale oficiale între preșe
dintele Franței, Georges Pom
pidou, și cancelarul vest-ger
man, Willy Brandt'. Intîlnirea 
dintre cei doi oameni de stat 
are loc în baza consultărilor 
franco-vest-germane incluse

W

in Tratatul de cooperare din
tre cele două țări și se va 
desfășura pe parcursul a două 
zile.

Paralel au avut loc discuții 
între miniștrii de resort ai 
celor două delegații, din par
tea franceză la convorbiri 
participînd opt' membri ai ca
binetului.

Misiunea „Skylab" 
Primul echipaj își încheie 
activitatea extraterestră

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Primul echipaj de pe 
laboratorul spațial ..Skylab" 
își va încheia, vineri, activi- 
tatea_ extraterestră — cea mai 
lungă lintre cele petrecute de 
oameni, vrftodată, în spațiul 
cosmic. Charles Conrad, Jo
seph Kerwin și Paul Weitz 
vor părăsi la ora 8,45 G.M.T 
laboratorul spațial și. cu aju
torul Unui modul, vor ameri- 
za la ora 13,50 G.M.T. în Pa
cificul răsăritean. într-o zonă

Criza guvernamentală din Italia
A

In faza căutărilor decisive

aflată în apropiere de San 
Diego (California), de unde 
vor fi transportați de porta
vionul „Triconderoga“ț In a- 
cest timp, Pbsmonauți1 vor 
răinîne în cabina lor cu trei 
locuri. înainte, însă, de a părăsi 
nava, cei trei cosmonauți vor 
proceda la o dezinfectare și 
curățire a camerelor, întru- 
cît' cabina urmează să fie lo
cuită pentru opt săptămîni, 
începînd cu 27 iulie, de un alt 
echipaj — 
dezactivare 
precum și 
in modul.

și vor efectua o 
a laboratorului, 

transferul filmelor

♦

Incendiu la mina

4

ROMA 21 (Agerpres). — Li
derul democrat-creștin, Mari
ano Rumor, însărcinat cu for
marea unui nou guvern, a de
clarat că va încerca să refacă 
coaliția dintre partidul său și 
partidele socialist, socialist-de
mocratic ș: republican. El a pre
cizat că va începe imediat con
vorbirile cu liderii partidelor 
care ar putea participa la vi
itoarea coaliție guvernamenta
lă. Convorbirile vor fi axate a- 
supra programului politic și re
partizării portofoliilor ministe
riale. Rumor a declarat că es
te conștient de „dificultățile o- 
biective ale situației și de pro
blemele grave care își cer re
zolvarea imediată". Intre alte-

I

Ie, el a subliniat necesitatea re
dresării situație1 economice, 
reducerii șomajului, creșterii 
reale a salariilor, combaterii 
inflației. Primele măsuri ce ar 
urma să fie adoptate de viito
rul guvern vizează, de aseme
nea, consolidarea ordinii demo
cratice la toatenfvelurile.com- 
baterea manifestărilor 
ciste și a 
lentei.

Pe plan 
premierul 
va aduce 
sul în curs de destindere inter
națională și vă -ontinua să a- 
dopte inițiative în cadrul Pie
țe: comune și alianței atlanti
ce.

neofas-
recrudescentei vio-

internațional, a spus 
desemnat, Italia își 
contribuția la proce-

ii

91

din Komlo
BUDAPESTA

- In noaptej 
miercuri, la mina 
din Komlo, în partea de 
vest a Ungariei, a izbucnit un 
incendiu la o adîncime de 500 
metri. In schimbul de noapte 
se aflau 110 muncitori. S-a lup
tat, timp de cîteva ore, împo
triva stihiei. Potrivit agenției 
M.T.I., doi mineri au murit, alți 
doi fiind dati dispăruți. Șapte 
mineri au fost internat1 în spi
tal cu simptome de intoxicație 
ușoară.

21 (Agerpres). 
de marți spre 

..Kossuth", 
sud-

DUMINICĂ, 24 IUNIE
8,00 Bună dimineața ;
8.20 Cravatele roșii ;
9,15 Film serial. Daktari ;
9,40 Viața satului ;

10.40 Emisiune în limba 
maghiară ;

12.30 De strajă patriei;
13,00—16,35 Album dumini

cal ;
16.40 Film serial pentru tine

ret : Tunelul Timpului. 
Episodul XII — Alamo;

17.30 Fotbal: Dinamo 
C.F.R. Cluj ș: U.T.A. — 
Universitatea Craiova. 
Transmisiuni directe al
ternative de la Bucu
rești și Arad. In pauză : 
reportajul filmat: Oină 
— sportul nostru națio
nal ;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Săptămi- 

na politică internă și 
internațională în ima
gini ;

20,10 Cronică la o aniversa
re ;

20.35 Film artistic. Vikingii. 
Producția a studiouri
lor americane. Cu Kirk 
Douglas, Tony Curtis, 
Ernest Borgnine, Janet 
Leigh ;

22.35 Telejurnal — Sport.

LUNI, 25 IUNIE

17.30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 60-a (reluare);

18,00 Telex;
18,05 La ordinea zilei. Azi 

județul Olt ;
18.20 Căminul;
19,00 Ecranul ;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
an ■ hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Avanpremieră ;
20.10 Mâi aveți o întrebare?
20.50 Revista literar-artistică 

T.V. Democrația cultu
rii ;

21.30 Roman foileton. Noile 
aventuri ‘ ale mușcheta
rilor. Episodul III : „Pe
ricolul" ;

MARȚI. 26 IUNIE

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10.10 Arad — insula a Iîî-a 

reportaj ;
10,25 Teleenciclopedia (relu

are) ;
11,05 Telecinemateca pentru 

tineret : Explozie în 
munți — producție a 
studiourilor cinemato
grafice iugoslave ;

12.30 Pe-un picior de plai 
(reluare);

12.50 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni (reluare);

13,00 Telejurnal;
17.30 Curs de limba rusă. 

Lecția a 59-a (reluare);

18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18.10 Moment folcloric;
18.20 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școlară 
și profesională. Minerii;

18.50 Muzică. Emisiune de ac
tualitate muzicală ;

19.20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii;
20,05 Universitatea T.V. ;
20,45 Seară de teatru : „Min

cinosul" de Carlo Gol
doni. Interpretează un 
colectiv al Teatrului 
..Lucia Sturdza-Bulan- 
dra" ;

22,35 24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului.

MIERCURI, 27 IUNIE

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 59-a ;

9,30 Parada sporturilor;
10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10.10 Ancheta T.V. : In cău

tarea timpului pierdut 
(reluare);

10.50 Film serial — Orașul 
Negru. Ecranizare după 
romanul lui Miskzath 
Kalman ;

11.50 La ordinea zilei. Azi, 
Județul Olt;

12,05 Moment folcloric cu 
Maria Enache Pop, Ma
riana Lungu și echipa

de dansuri a Casei de 
cultură a sindicatelor 
din Bacău ;

12,20 Revista literar-artistică 
T.V. (reluare);

13,00 Telejurnal;
17,00 Fotbal : Semifinalele

„Cupei României" 
Transmisiuni directe 
alternative. In pauză : 
Tragerea Pronoexpres;

13,45 Luminile rampei ;

JOI, 28 IUNIE

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 61-a;

9,30 Prietenii lui Așchiuță ;
10,00 Telex ;
10,05 Publicitate;
10,10 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școla
ră și profesională. Mi
nerii (reluare.) ;

10,40 Prin expoziții. Repor-

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

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

înainte de termen. 1973 
ap hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Ciclul 

Zbigniew Cybulski : 
. Cenușă și diamant;

22,05 24 de ore. România în 
• lume ;

22,45 Stadion.

taj ;
11,00 Telecinemateca. Ciclul 

Zbigniew Cybulsky: 
Cenușă și diamant (re
luare) ;

12,40 Teleobiectiv (reluare); 
13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18,45 Semnificații. Munca —

terenul de formare și 
afirmare a personalită
ții ;

19.10 Poesis. Versuri în lec
tura autorilor ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor ;

20,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radiotele- 
viziunii. Închiderea sta
giunii. (Transmisiunea 
primei părți) ;

21,10-22,25 Seară pentru tine
ret ;

22.30 24 de ore. Din țările so
cialiste.

VINERI, 29 IUNIE

9,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 60-a ;

9,30 O viață pentru o idee : 
dr. Ignaz Semmelweis 
— II (reluare) ;

10,00 Telex;
10.05 Avanpremieră;
10.10 Ansambluri folclorice 

(reluare);
10.40 Cronică la o aniversare 

(reluare);
11,00 Portativ '73 (reluare);
11.40 Roman foileton: „Fe

meia în alb" — relua
rea episodului V ;

12.30 Moment coregrafic ;
12.40 Municipalitatea răs

punde bucureșteanului 
(reluare);

13,00 Telejurnal;
16.00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engleză. 

Lecția a 59-a (reluare);
18,00 Telex ;

18,05 Tragerea Loto;
18.15 Cum vorbim ;
18.35 La volan. Emisiune pen

tru conducătorii auto;
18,50 Teleconferintă de presă;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Reflector ;
20.20 Avanpremieră ;
20,25 Inscripții la stema tării. 

Spectacol de poezie ș1 
cîntece închinate Ro
mâniei socialiste ;

20.55 Omul de lîngă tine ;
21.10 Publicitate;
21.15 Pagini de umor. Aven

turi în epoca de piatră;
22,05 24 de ore ;
22.35 Teleglob. Republica Za

ir.

SÎMBĂTĂ 30 IUNIE

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 60-a ;

9.30 A fost odată ca nicio
dată... „Floarea de pia
tră" (III);

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10.10 Studioul artistului a- 

mator ;
10.55 De vorbă cu gospodine 

le;
11.15 Inscripții 'a clema tării. 

Emisiune de cîntece și 
versuri (reluare);

11,45 Dialog: „Știința politi
că și acțiunea politică" 
(reluare);

12,10 Selectiuni din „gala lu
nilor" ;

13.00 Teleiurnal ;
16,00 Telex ;
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic ;
16.20 Traqerea ADAS;
16.30 Emisiune în limba ger

mană ;
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Te- 

letop '73 ;
19,00 Reportaj T.V. : Aminti

rile Catedrei ;
19.20 1001 do seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 52 de inițiative în 52 de 

săptămîni. Fiul de o- 
noare al întreprinderii;

20.15 Teleenciclopedia ;
21 55 Publicitate ;
21,00 Film serial. Mannix ;
21.50 Autografe... autografe

Cu Angela Similea, 
Ioana lliant Adrian 
Romcescu și Radu To- 
ZO ;

22.20 Telejurnal ;
22. *0 Săptămîna sportivă ;
22.50 Lirică eftiiniană... Ro

manțe interpretate de 
Constanta Cîmpeanu, 
Lucia Rec ar, lori Stoian, 
Elvira Clrie, Eugen Fî- 
nțiteanu.
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