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Organizării, participării 
colective la actul conducerii

re- 
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or-

Aflată mereu în atenția 
conducerii minei Vulcan și a 
comitetului de partid pe mi
nă, organizarea producției se 
dovedește o inepuizabilă 
zervă internă atunci cînd 
lorificarea e: se face pe 
za unei gîndiri tehnice 
lective.

Recent, la această mină 
fost luate noi măsuri de
ganizare. In sarcina sectoru
lui I de producție a rămas ex
ploatarea cărbunelui prin a- 
bataje cameră, sectorul II a 
fost profilat pe abataje fron
tale, iar brigăzile sectorului 
IV execută pregătirea orizon
tului 380 din ' blocul VIII, 
stratul 13, în vederea mecani
zării operațiunilor de tăiere

și de susținere metalică a a- 
batâjului prin introducerea u- 
nui complex de mare randa
ment. In legătura cu aceste 
lucrări estâ de menționat, an
gajamentul colectivului sec
torului, luat cu puțin timp în 
urmă, de a termina pregăti
rea orizontului cu 20 de zile 
înainte de termenul prevăzut 
în pioqramul d” lucru, de a 
asigura astfel introducerea 
complexului in subteran în 
preajma zilei de 23 August.

Măsurile de reorganizare a 
sectoarelor luate de condu
cerea minei sînt menite să 
contribuie la mai buna utili-

In cadrul sectorului I al 
minei Dilja asigurarea premi
selor realizării sarcinilor de 
producție pentru luna iulie 
s-a făcut din timp, încă în 
cursul lunii trecute, cînd a- 
cest colectiv a atins un ritm 
de muncă intens și ca atare 
a raportat depășirea sarcini
lor lunare cu 282 tone cărbu
ne. Că este așa o dovedesc 
faptele ; și anume tonele de 
cărbune extrase în plus în 
primele două zile de lucru 
ale semestrului II de către 
brigăzile de aici.

Astfel, minerii din brigada 
condusă de VASILE BUTA. 
din abatajul cameră, nr. 3, str. 
5 an extras, suplimentar fată 
de plan, 27 tone, brigada con
dusă de DUMITRU BÂLÂS- 
CĂU, abataj cameră nr. 5—19 
tone, iar ortacii 
DINU, abataj nr.

lui IO AN 
3—9 tone.
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La E. M. Petrila
Pentru creșterea vitezelor de avansare 
la lucrările miniere de deschideri și 

pregătiri, este necesară:

Utilizarea intensiva a dotării
tehnice, extinderea tehnologiilor

moderne de sâpare
Un angajament reprezintă 

dorința unui colectiv de a fo
losi pe deplin, eu eficiență 
sporită, rezervele interne, u- 
mane și tehnico-materiale de 
care dispune, hotărîrea sa de 
a produce mai bine și mai 
mult.

Analizînd posibilitățile 
xistente în cadrul 
si al locurilor de 
începutul acestui 
fea generală a

e- 
sectoarelor 
muncă, la 
an aduna- 

oamenilor 
muncii de la mina Petrila, 
dînd glas voinței întregului 
colectiv, s-a angajat să rea
lizeze sporirea vitezelor me
dii de avansare la lucrările 
miniere de pregătiri și des
chideri, cu 1 metru liniar pe 
lună față de cifra planifica
tă, prin introducerea Și fo
losirea mijloacelor mecaniza
te de săpare. In acest scop 
a fost elaborat un cuprinză
tor plan de măsuri. Atît o- 
biectivul propus de adunare 
cît și planul de măsuri vi
zau, în final, asigurarea din 
timp a viitoarelor capacități 
de producție ale minei.

Primul semestru al anului 
s-a încheiat. Este timpul deci 
să se pună o întrebare : în 
ce mod s-au realizat obiecti
vul și măsurile 
la început de an 
creșterii vitezelor 
re ? Evidențele

preconizate 
în vederea 
de avansa- 
realizărilor

ne indică un singur răspuns, 
nesatisfăcător : angajamentul 
asumat de colectiv nu a fost 
îndeplinit. Care sînt cauzele, 
care sînt fact'orii răspunză
tori — iată alte întrebări 
cărora le-am căutat răspuns 
la mină.

Pen tru 
cut apel 
memoriul 
de conducerea tehnică a ex
ploatării privind realizarea in
dicatorilor tehnici pe trimes
trul I a.c. din care am reți
nut : ..planul de încărcare me
canică în galerii a fost reali
zat în proporție de 88 la sută, 
ca urmare a nerealizării 
luniului total de galerii 
deschidere și pregătire".

Ne oprim puțin asupra 
cest'ei notații. Precizăm 
întîi că nici trimestrul II nu 
a adus cu sine vreo îmbună
tățire a realizării pregătirilor, 
restanța crescînd la peste 800 
ml. Cit privește ..justificarea" 
înscrisă în memoriu, lucruri
le stau exact invers : nereali- 
zarea planului de deschideri 
și pregătiri este efectul. și 
nu cauza nerealizării 
de încărcare mecanică, 
pcctivul memoriu aoare 
arest, caz cel puțin ca o 
vadă de formalism — o 
provizație justificativă, 
zice, foarte labilă, elaborată

a ne edifica, am fă- 
pentru început' la 
justificativ întocmit

cu scopul de a eluda cauzele 
reale, una din cauze fiind 
utilizarea nerațională a mași
nilor de încărcat. Așa cum 
dovedesc faptele ce urmează.

Din cele 12 mașini de încăr
cat aflate în dotarea minei, 
au fost folosit'e, în luna ia
nuarie — 2 (!), în februarie 
și martie — 8, în aprilie și 
mai — 9. Așadar se desprin
de ușor de ce, în primul tri-
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„Ziua brigadierului"
Intrata de citva timp in tra

diția colectivelor minerești, 
„Ziua brigadierului" constitu
ie o întrunire la care pe lingă 
problemele legate de activi
tatea tehnico-productivă se a- 
nalizează și diferite aspecte 
ale viefii minerilor. Azi, la fi
rele 13,30, in sala de ședințe 
a F.M. Petrila, in cadrul „Zi-

Ici brigadierului", se vor a- 
naliza cu participarea mineri
lor șeii de brigadă din sectoa
re, situația economică a ex
ploatării, căile de recuperare 
a restantelor înregistrate fată 
de plan și mijloacele care să 
ducă la creșterea eficientei e- 
conomice.

I
toi am să renunț !

I

II
I

k

O expunere scurtă, clară, precisă, ei. 
„nuanță" de strigăt. O publicăm întocmai...

„Pentru început, doresc să vă fac cunos
cut că mă numesc Ștefan Nemecek, am 17 
ani și sint elev la Liceul de cultură generală 
din Vulcan, lată motivul pentru care m-am 
hotărit să vă scriu. Cu mult inaintea încheierii 
anului școlar, m-am hotărit să mă angajez, 
in această vară, undeva, pentru a-mi ajuta 
și eu familia în măsura posibilităților. Cererea 
de angajare am depus-o la Șantierul nr. 3 
de construcții de la Vulcan încă din 13 iunie. 
Voiam să cunosc și eu viața și munca de pe 
șantiere. Fișa medicală mi-am făcut-o in ziua

Delegația Mișcării Sindicale Revoluționare 
din Cehoslovacia

Joi dimineața, în stațiunea 
Neptun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit delegația Mișcării 
Sindicale Revoluționare din 
Cehoslovacia, condusă de to
varășul Karel Hoffmann, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului Central al Mișcării 
Sindicale Revoluționare.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Mihai Dalea membru

supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
și Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost, de asemenea, de fată 
Miroslav Sulek, ambasadoru1 
Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

In numele membrilor delega 
t'.ei, Karel Hoffmann a exprimai 
profunde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru o- 
noarea de a fi primiți, pentru 
posibilitatea oferită de a 
noaște direct experiența și 
Uzările poporului român, 
tru căldura și prietenia cu
au fost întîmpinati pretutindeni 
în țara noastră. Oaspeții au re
levat impresiile lor deosebite 
despre dinamismul economiei 
românești, despre rezultatele 
importante obținute de oame
nii muncii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în
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Două zile — acesta este avansul in timp cu care zidarii din brigada condusă de 
rin Ignat de la lotul T.C.H. Petrila au atins cota finala a blocului P 2 tronsonul A din 
vestică a cartierului 8 Martie din Petrila care e in continuă extindere.

Iată in fotografie executind zidăria interioară, portantă, a ultimului nivel.

Ma- 
zona

Ieri, la Petrila și Petroșani

„Olimpiada zidarului"
Ieri, a avut Ioc „Olimpiada zidarului". Dimineața, cei mai 

tineri zidari ai șantierelor din Valea Jiului s-au întrecut în cadrul 
unei probe practice de pricepere și indeminare, concursul desfă- 
șurîndu.se pe schelele noilor blocuri ce se construiesc în cartierul 
„8 Martie" din Petrila. După-amiază, la căminul constructorilor 
din cartierul Aeroport Petroșani a avut loc proba teoretică a 
concursului.

Evenimentul - ne propunem să-l comentăm mai pe larg 
în numărul de miine al ziarului nostru - se înscrie in acțiunile 
organizate de constructorii și montorii Văii Jiului cu scopul de a 
intimpina cu noi succese „Ziua constructorului" pe care o vor 
sărbători curînd.

Coordonate hunedorene

Pași viguroși 
spre modernizarea 

zootehniei
Congresul al X-lea al Parti- 

Comunist Român a 
una din căile 
de sporire a 
agriculturii la 
venitului națio-

dulul 
stabilit că 
principale 
aportului 
constituirea 
nai și la satisfacerea cerin
țelor populației o constituie 
dezvoltarea în ritm rapid și 
modernizarea sectorului de 
creștere a animalelor. In a- 
cest sens, se prevede ca pînă 
in anul 1975 ponderea zo
otehniei în ansamblul pro
ducției agricole să ajungă Ia 
50 la sută. Cu asemenea o- 
biectiv sint confruntați 
crescătorii de animale 
.județul Hunedoara.

Deoarece o productivitate 
rodnică a muncii și obține
rea unor cantități sporite de 
produse animaliere cu chel
tuieli cit mai reduse se pot 
obține numai în condițiile

următoare. De atunci, sint purtat pe drumuri 
de către funcționarii biroului șantierului de 
construcții. Am pierdut atitea zile de cind am 
terminat școala și voi mai pierde încă. De ce ? 
După părerea mea, orice tînăr care dorește 
să se angajeze și să ciștige un ban prin 
muncă cinstită, după atitea drumuri făcute 
degeaba, se descurajează și renunță la mun
că. Eu nu am să renunț însă I In ciuda acelor 
tovarăși din conducerea șantierului care au 
nevoie de brațe de muncă, dar le place să 
se... scalde în hirtiile birocratismului...

Vă rog din tot sufletul să interveniți cit mai 
repede posibil pentru a mă putea încadra 
și eu o perioadă in cimpul muncii. Nu știu 
ce să mai cred I Să vrei să lucrezi în con
strucții, unde 
fel de fel de 
nări de pe o 
de a mai fi...

De ce
Exact I De 

cînd o mare , 
adolescenților, din proprie inițiativă doresc 
să devină pentru un timp oameni ai schelelor, 
se mai găsesc unii care să le... bage 
in roate. Entuziasm retezat cu o secure boan- 
tă I De ce I

?> 
din

așezării activității acestui 
sector pe baze moderne, in 
actualul cincinal (1971-1975) 
un accent deosebit se pune 
pe dezvoltarea complexelor 
zootehnice de stat și coope
ratiste în care se aplică teh
nologii de creștere industria
lă. Pînă în prezenî. în jude
țul Hunedoara, s-au construit 
și dat în funcțiune patru 
asemenea complexe, acestea 
fiind profilate pe creșterea 
și îngrășarea bovinelor. a 
mieilor și porcilor, precum 
și a păsărilor pentru ouă. La 
unele dintre ele — respectiv 
la cele pentru păsări și porci 
— se află în execuție noi 
obiective, ceea ce va duce la 
dublarea capacității lor de

George PAUL

(Continuare in pag. a 3-a)

Dan RAREȘ

ce î In perioada verii, acum 
parte a tineretului studios, a

știi că sînt locuri, și să aștepți 
aprobări și paraaprobări, omi
zi pe alta pină iți piere cheful 
constructor I

bețe

Rațiunea introducerii în 
practica comercială a condice- 
lor de sugestii și reclamații e 
cît se poate de clară oricui 
și ne reținem de a o mai co
menta. Doar atît am mai avea 

■ de menționat că, prin interme
diul condicilor, personalul și 
responsabilul, unei unități co
merciale pot lua la cunoștin
ță operativ dacă clienții sînt 
sau nu satisfăcuți de, felul în 
care au fost serviți, sau de sor
timentele și calitatea produ
selor pe care aceștia Ie solici
tă.

Așadar condicile, reprezintă 
o oglindă fidelă a activității 
de comerț, privită prin prisma 
judecății clientelei. Dar se 
țirie cont întotdeauna de cele 
scrise în condici de consuma
tori ? Sesizărilor li se caută 
o rezolvare operativă șau li se 
dau un răspuns cu caracter 
constatativ sau operațional 
din partea conducerii unității, 
sau după caz, a organizației 
comerciale sau a întreprinderii 
de care aparține unitatea în 
cauză ?

Aflarea unui răspuns con
cret la 
constituit de altfel și scopul 
vizitei noastre prin diverse 
unități comerciale din Petro
șani. Adică să constatăm dacă 
observațiile, sugestiile și pro
punerile consemnate în condici 
sînt urmărite și rezolvate ope
rativ de cei în drept. Pentru 
că dacă nu se procedează ast
fel. atunci aceste registre nu 
și-ar mai proba existența și 
nici utilitatea lor, avînd doar 
un rol formal.

De multe ori atunci cînd 
cineva solicită condica de su-

aceste întrebări a

dezvoltarea 
ală a tării.

In cadrul 
apreciat cu 
mereu ascendentă a relațiilor 
de prietenie dintre România și 
Cehoslovacia, în acest context, 
relevindu-se rolul deosebit de 
important pe care l-au avut în- 
tîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

Apreciindu-se aportul sindi
catelor din România și Cehoslo
vacia la adîncirea și extinderea 
bunelor raporturi de colabora
re și prietenie frățească stator
nicite între popoarele și țările 
noastre a fost evidențiată do
rința comună de a intensifica 
relațiile dintre organizațiile 
sindicale din România și Ceho
slovacia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a împărtășit reprezentanților 
oamenilor muncii cehoslovaci

convorbirilor s-a 
satisfacție evoluția

(Continuare in oag o 4-a)
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Ministrul indian D.P. Dhar
de

Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 

la 
pe D. P. 
planificării

Președintele Consiliului 
Stat al
România, 
Ceaușescu, a primit, joi, 
stațiunea Neptun, 
Dhar, ministrul 
din India.

La întrevedere a 
tovarășul Manea 
vicepreședinte al 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării.

Au participat, de asemenea, 
Petre Tănăsie, ambasadorul 
țării noastre la New Delhi, și 
V. K. Ahuja, ambasadorul In
diei Ia București.

In cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej au 
fost evocate cu satisfacție bu
nele raporturi existente între 
România și India, relevîndu-se 
că s-au creat condiții favora
bile pentru evoluția ascenden
tă a colaborării economice și 
tehnico-științifice. A fost su
bliniată dorința comună de a 
dezvolta și diversifica relațiile 
economice, de cooperare indus
trială. tehnico-științifică, pre
cum și în numeroase alte do
menii, dintre cele două țări. 
In context, au fost evidențiate 
oosibilitățile ample care sînt 
în acest sens, atît România, 
cit și India fiind preocupate 
de a-și moderniza economia și 
a ridica nivelul ei tehnic.

In deplin consens, a fost a- 
preciată însemnătatea deose-

luat parte 
Mănescu, 

Consiliului
au 

pro- 
ale

bită a vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei efectuate în India, în oc
tombrie 1969, înțelegerile rea
lizate între cei doi șefi de 
stat, pentru promovarea rela
țiilor bilaterale pe multiple 
planuri, pentru extinderea 
conlucrării fructuoase româno- 
indiene.

In timpul întrevederii, 
fost abordate, totodată, 
bleme de interes comun 
vieții internaționale.

Ministrul indian a arătat 
că-i revine cinstea de a fi me
sagerul urărilor de sănătate și 
fericire adresate șefului statu
lui nostru de președintele 
Indiei, Varahagiri Venkata 
Giri, de primul ministru, In
dira Gandhi, precum și de 
prosperitate pentru poporul 
român.

La rîndul săli, președintele 
Consiliului de Stat a adresat 
președintelui Varahagiri Ven
kata Giri și premierului In
dira Gandhi un cordial salut 
și urări de progres poporului 
indian.

S-a remarcat că vizita mi
nistrului indian în România 
reprezintă o contribuție la 
mai buna cunoaștere recipro
că, la întărirea raporturilor de 
colaborare prietenească româ- 
no-indianS.

Convobirea s-a desfășurat 
într-o ambianță caldă, priete
nească.

„Olimpiada strungarului"
Avînd drept scop reîmprospătarea cunoștințelor profesiona- 

cit și descoperirea de tineri muncitori cu calități deosebite 
activitatea tehnico-productivă, concursurile pe meserii atrag 
de an un număr tot mai mare de participanți. In lumina aces- 
idei, ieri s-a desfășurat in cadrul I. U. M. Petroșani proba 

„Olimpiadei strungarului" care a reunit la această

le 
in 
an 
tei 
practică a 
primă etapă - eliminatorie — a departajării valorice a destoini
ciei profesionale peste 20 de tineri din secția mecanică a uzinei. 
Desemnarea celor mai buni meseriași se va face în urma dispu
tării probei teoretice, ciștigătorilor oferindu-li-se premii in obiecte, 
obținînd totodată dreptul de participare la faza județeană a 
acestei confruntări a iscusinței profesionale a tinerilor meseriași.

gestii și reclamații, pentru un 
motiv sau altul, personalul 
de deservire sau chiar șeful 
unității se întîmplă să refuze 
mai categoric, mai cu amabili
tate să o aducă, argumentînd 
această neacceptare — în mod 
invariabil — prin faptul că 
tocmai atunci condica este 
„dusă sus la direcție, lă con
trol" I Cu alte cuvinte o în
cercare de a fugi de răspunde
rea rezolvării unor propuneri

doream noi, pentru că ultimele 
două sesizări, consemnate de 
cîțiva consumatori în zilele de 
7 și 8 iunie a.c., în care erau 
relatate exemple de compor
tare necuviincioasă și servire 
deficitară a ospătarilor Mar
gareta Ungur (care nu este la 
prima ei abatere de acest gen) 
și Gh. Soare, nu aveau încă 
nici o rezolvare. Cu toate că 
instrucțiunile cu privire la fo
losirea caietului de sugestii și

Să se dea condicilor 
de sugestii și reclamații 

ceea ce este al lor:
■ ■

Accesul la ele a publicului, soluționarea 
operativă a problemelor sesizate !

de soluții de îndreptare a unor 
carențe în activitate.

La unitatea nr. 2 „Tic-Tac", 
apartinînd I.C.L.S.A.P. Pe
troșani am avut următorul dia
log cu responsabilul unității. 
Teodor Crăciun :

— Condica de sugestii și re
clamații ? Din păcate este la 
direcție, pentru control...

— Dar am aflat că o aveți 
aici, în unitate...

— Aaa... condica de sugestii 
și reclamații o doreați, eu 
credeam că registrul cu con
statările controlului obștesc..

Și pe bună dreptate avea 
motiv să nu înțeleagă ceea ce

sesizări în unitățile comerciale 
și de alimentație publică, a- 
probat prin ordinul M.C.I. cu 
nr. 414 din 7 XII 1968, prevede 
că „toate taloanele trebuie să 
fie transmise întreprinderii 
comerciale 
nitate în 
de ore de la data 
rii sesizărilor". Ori, 
data vizitei noastre 
deja două săptămîni de la in
serarea deficiențelor în condi
că. Ca să nu mai vorbim și de 
celălalt aspect, legat de re
zolvarea sesizărilor și sugesti
ilor, care, după cum men
ționează același ordin, trebuie

de șeful 
termen

de u- 
de 48 
înscrie- 

pînă la 
trecuse

În interiorul ziarului:
La rubrica juridică „Să cunoaștem legile țării** 
— despre LOVIREA ȘI VATAMAREA INTEGRI
TĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂȚII.

Răspundem celor ce ne scriu.

Rubrica STOP !

SPORT.

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului.

Programul televiziunii pentru săptămîna viitoare,

Președintele 
Republicii Congo 

va vizita România
La invitația secretarului ge

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Co
mitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, coman
dant Marien N’Gouabi, îm
preună cu soția, Celine N’Gou
abi, va face o vizită oficială 
de partid și de stat în țara 
noastră între 10 și 12 iulie 1973.

să se facă pe loc, sau în ma
ximum trei zile, treeîndu-se pe 
verso-ul notei modul de re
zolvare de către șeful de tmî- 
tate, iar problemele mai deo
sebite în termen de cel mult 
15 zile, cînd soluționarea este 
de competența conducerii în
treprinderii coordonatoare. De 
ce oare nu se respectă aceste 
obligații ?

In ziua de 20 iunie a.c. am 
solicitat condica și Ia unita
tea 81 ..Lacto-vegetarian" (res
ponsabilă Ana Szabo). Am fi 
putut dinainte paria că răs
punsul dat de ospătară de ser
viciu va fi invariabil acelașii 
condica se află la conducere... 
pentru vizat. Am revenit la 
aceeași unitate în ziua de 26 
iunie, cu același scop. De data 
aceasta condica ne-a fost ară
tată de către ospătară Maria 
Brașoveanu. Dar, din prima 
ochire, inadvertențele ni s-au ' 
dezvăluit și ele : ultima recla- 
mație purta data de 11 iunie 
și pînă acum a rămas, tot ne
rezolvată. Atunci care-i sensul 
explicației primite de noi la 
solicitarea făcută anterior ? 
Condica era sau nu era în 
unitate ? De altfel, din cele 17 
sesizări făcute de diverși con
sumatori de la începutul anu
lui pînă la ora raidului nostru, 
doar 6 curtau pe verso soluțio
narea de rigoare.

La unitatea nr. 1 C.L.F. din 
Piața Victoriei (responsabil 
Gheorghe Stan), Inspecția co
mercială de stat ne-o luase 
înainte cu constatările. De
oarece condica de sesizări nu

Tonei ȚABREA

(Continuare In pag. a 3-a)

O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANĂ 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

Desfășurarea dezbaterilor generale.
intervențiile .miniștrilor afacerilor externe ai Poloniei, R.D.G., 
R.F.G. și Luxemburgului.
Convorbiri ale ministrului afacerilor externe al României.
Popoarele iubitoare de pace și destindere internațională sa
lută cu vie satisfacție începerea Conferinței.'

(în pagina a 4-a)
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luni la
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Modificări aduse codului de procedură penal ă (IV)

Lovirea și vătămarea integrității corporale

Constituind un sistem ani- 
’«ar de măsuri elaborate în 
ideea combaterii infracțiuni
lor — fapte socialmente pe
riculoase , printre altele, 
legea penală sancționează per
soana care prin loviri sau 
alte acte de violență cauzea
ză unei alte persoane suferin
țe fizice, deoarece o aseme
nea manifestare este antiso
cială, prezintă pericolul social 
al unei infracțiuni, prin «» 
sducîndu-s» atingere relați
ilor statornicite în societate, 
.«lății a căror desfășurare 
normală nu este posibilă fără 
protejarea persoanei prin 
mijloacele de drept penal.

Altfel, statul apără anumi
te valori sociale care intere- 
«ează ocrotirea persoanei (in
tegritatea și sănătatea corpu
lui omenesc) asigurînd fiecă
rei persoane securitatea cor
porală și a sănătății sale îm
potriva atingerilor care ar 
putea veni din partea altor 
persoane.

Legea noastră penală stabi
lește un număr de cinci in
fracțiuni în această materie 
(lovirea sau alte violențe ; vă
tămarea corporală ; vătăma
rea corporală gravă ; lovirile 
sau vătămările cauzatoare de 
moarte și vătămarea corpo
rală din culpă), indicînd tot
odată și pedepsele ce se vor 
aplica celor care le săvîrșesc.

Avînd în vedere grija față 
de om, componentă funda
mentală a politicii partidului 
și statului nostru, prin Le
gea nr. 6/1973 s-au adus une
le modificări art. 180 al. 2, 181 
și 184 din codul penal, menite 
să asigure tragerea la răs
pundere penală a persoanelor 
care săvîrșesc infracțiunile 
prevăzute de aceste texte, în 
raport de pericolul social al 
faptelor lor.

Pînă la elaborarea acestei 
legi, art. 180 al. 2 din codul 
penal prevedea că lovirea sau 
actele de violență care au pri
cinuit unei persoane o vătă-

mar» ce necesită cel mult 10 
zile îngrijiri medicale în ve
derea vindecărif se pedepsește 
cu închisoare de Ia 3
1 an sau cu amendă. 

Modificarea adusă 
text, constă în aceea
sancționate potrivit art. 
al. 2 cod penal, lovirea

Legea nr. 6/1973 a modifi
cat și prevederile art. 184 cod 
penal, care definesc și 
eționează infracțiunea < 
tămare corporală din <

Modificarea constă 
ceea că acțiunea penală 
pune în mișcare la plîngerea

t

St
LEGILE TĂRII

actele de violență prin care 
s-a pricinuit gnei persoane 
o vătămare pentru vindecarea 
căreia sînt necesare cel mult 
20 de zile (de la 1 — 20 zile 
inclusiv) îngrijire medicală 
în vederea vindecării, iar pe
deapsa pentru această infrac
țiune este de 3 luni la 2 ani 
închisoare sau amendă.

Cît privește infracțiunea de 
vătămare corporală prevăzu
tă și pedepsită de art. 181 din 
codul penal, potrivit noii re
glementări, ea este fapta prin 
care s-a pricinuit integrității 
corporale sau sănătății unei 
persoane o vătămare pentru 
vindecarea căreia sînt nece
sare cel mult 60 zile (de la 
21—60 zile) îngrijire medica
lă. Pedeapsa prevăzută de 
lege pentru această infrac
țiune a rămas aceeași : în
chisoare de Ia 6 luni la 3 ani.

Potrivit normelor de pro
cedură penală, plîngerea 
dreptată 
lor care 
nile mai 
sează, în
de judecată, iar în cel de al 
doilea organului de 
sau procurorului.

în- 
împotriva persoane- 
au săvîrșit infracțiu- 
suș arătate se adre- 
primul caz comisiei

miliție

prealabilă a persoanei vătă
mate (plîngerea se adresează 
organului de miliție sau pro
curorului), iar împăcarea păr
ților înlătură răspunderea pe
nală și în cazul în care vătă
marea corporală din culpă s-a 
produs ca urmare a nerespec- 
tării dispozițiilor legale sau 
a măsurilor de prevedere pen
tru exercițiul unei profesii 
sau meserii,' ori pentru înde
plinirea unei anume activi
tăți. atunci cînd prin infracțiu
nea respectivă s-a pricinuit 
unei persoane o vătămare a 
integrității corporale sau a 
sănătății, pentru vindecarea 
căreia sînt necesare mai mult 
de 10 și pînă la 60 zile (deci 
11 — 60 zile inclusiv) îngriji
re medicală în vederea vin
decării. (O asemenea vătăma
re se poate produce ca ur
mare a nerespectării norme
lor de protecție a muncii, 
melor privind circulația 
drumurile publice, etc.) 
deapsa prevăzută de lege 
tru această infracțiune
de 3 luni la 2 ani închisoare 
sau amendă (art. 184 al. 3).

Reglementările privind in
fracțiunile de vătămare cor-

nor- 
pe

Pe- 
pen-
este

Vedere generală o Exploa

tării miniere Dilja.

Foto : VirgH IORDĂCHESCU

porâla gravă și ktvn-i 
vătămări cauzatoare de moar
te. n-au suferit nici o modi
ficare prin Legea 6/1973.

Prin modificările prevede
rilor codului penal, arătate 
mai sus, legiuitorul a urmă
rit, în primul rînd să previ
nă săvîrșirea unor asemenea 
infracțiuni prin care se pro
voacă persoanei vătămate su
ferințe fizice, împiedicînd-o 
pe aceasta, pentru o anumi
tă perioadă, să ia parte la 
procesul de producție. împre
jurare ce poate crea, nu de 
puține ori, chiar perturbații 
în activitatea unor organizații 
socialiste, ori poate avea re
percusiuni și asupra familiei, 
iar în al doilea rînd, sancțio
narea severă a celor care au 
săvîrșit fapte de această na
tură sfidînd prevederile legii 
penale.

Legea stabilește însă eă 
pentru infracțiunile prevăzu
te de art. 180 al. 2, 181 și 184 
al. 3 din codul penal, acțiu
nea penală s» pune în mișca
re numai Ia plîngerea preala
bilă a părții vătămate, iar 
împăcarea părților înlătură 
răspunderea penală.

Prin urmare se lasă la a- 
precierea persoanei vătăma
te atît 
a celui 
țiunea, 
cestuia, 
chemat 
asfel de fapte, în 
poate face dovada nevinovă
ției sale, are dreptul să nu fie 
de acord cu împăcarea pro
pusă de persoana vătămată 
și să ceară continuarea pro
cesului penal în vederea ob
ținerii unei hotărîri de achi
tare, care-i este mult mai 
favorabilă decît o soluție de 
încetare a procesului penal, 
pronunțată ca urmare ' a 
tervenirii împăcării.

chemarea în judecată 
care a săvîrșit infrac- 
cît și condamnarea a- 
Cu toate acestea, cel 
în judecată pentru 

cazul că

in-

Ioan BOTOROAGA, 
procuror Ia Procuratura locali 

Petroșani

BREVIAR
• COLECTIVUL FABRI

CII „VICTORIA" DIN A-
RAD A ÎNSCRIS IN NO
MENCLATORUL SAU CINCI 
NOI TIPURI DE CEASURI 
La realizarea lor, întreprin
derea arădeană utilizează în 
mare măsură masele plastice, 
ceea ce permite ca la opera
țiile de confecționare a carca
sei și a cadranului, consumul 
de metal să se reducă în 
medie cu 25 Ia sută.

Deși producția de seric a 
noilor tipuri de ceasuri a în
ceput zilele acestea, ele au și 
fost solicitate de firme comer
ciale din R.F. Germania. Gre
cia și din alte țări.
• CERCURILE FILATELI

CE DIN ÎNTREAGA ȚARĂ 
ORGANIZEAZĂ IN ACESTE 
ZILE EXPOZIȚII-CONCURS 
consacrate aniversării bicen
tenarului nașterii marelui om 
de stat și cărturar român Di- 
mitrie Cantemir.

Colecțiile selecționate în a- 
ceastă etapă vor fi incluse 
ulterior în expozițiile organi
zate de filialele județene și 
apoi — In faza republicană.

Invitație
la drumeție

Diversificarea acțiunilor 
turistice, ridicarea calitativă 
a serviciilor, punerea în 
valoare a unor noi baze de 
mare atractivitate, dezvolta
rea și modernizarea bazei 
materiale, asigură inepuizabile 
modalități de cunoaștere de 
către oamenii muncii, tinere
tul școlar, pensionari a valo
rilor turistice din țara noas
tră, de atragerea lor în tot 
mai larga participare la acțiu
nile organizate de Oficiul na
țional de turism.

Pentru satisfacerea cerin
țelor mereu erescînde a ama
torilor de drumeție din Va
lea Jiului O.J.T. organizează 
frecvent excursii, cu autoca
rele, pentru vizitarea mănăs
tirilor din Moldova, la Porțile 
de Fier, stațiunile balneo
climaterice și altele. De o

bună primire se bucură orga
nizarea în fiecare duminică, 
a vizitării stațiunii Geogiu- 
băi sau acelea ce se desfă
șoară sub denumirea de 
..Turul României".

Pentru cei ce doresc a cu
noaște realitatea construcției 
socialiste, obiceiuri, 
cultura 
O.N.T. 
diții 
in 
xemplu în 
față filiala 
șani face 
excursii de patru zile, 27-30 
august, la Belgrad, sau 
cinci zile, 18-22 august, 
Budapesta și altele 
care amatorii de 
sînt invitați să consulte pro
gramele filialei din Petroșani 
a O.J.T.

popoarelor 
organizează 

avantajoase 
străinătate. Așa 

momentul 
O.J.T. 

înscrieri

istoria, 
prietene 

în con- 
excursli 
de e- 

de 
Petro- 

pentru

de 
la 

pentru 
călătorii

Răspundem
celor ce ne scriu

MARIN MARINESCU, stra
da Viitorului, blocul 47, a- 
partamentul nr. 25, Petroșani.

Vă rugăm să treceți pe la 
secția corespondenți a redac
ției, pentru a ne furniza u- 
nele completări în legătură 
cu sesizările dv.

C. A., Aninoasa. Cuplăto- 
rii și semnaliștii care lucrea
ză la puțurile de extracție, 
suprafață, se încadrează 
grupa III-a de muncă.

repaus 
cu ore 
următoare: dacă nu a fost in
trodus graficul de organizare 
a muncii în 
dacă a fost 
grafic, însă 
îmbolnăviri, 
se poat'e acorda ziuă liberă.

săptămânal se vor plăti 
normale în situațiile

4 schimburi, ori 
introdus acest 

din cauza unor 
concedii etc., nu

în

IOAN PETRESCU, Vulcan.
Potrivit celor prevăzute la 
punctul 1 din H.C.M. 
1505/1954, pentru salariații
care lucrează în tură conti
nuă, orele lucrate în zilele de

nr.

ION COTOI, Boutești. In 
urma reclamației dv. că tiu 
primiți regulat ziarul Steagul 
roșu, la care sînteți abonat, 
Oficiul de poștă și telecomu
nicații Petroșani a luat măsu
ra ca, începînd cu 26 iunie 
a.c., ziarul să vă fie expediat 
în plic, direct pe adresa dv. 
și nu prin oficiul poștal de 
care aparțineți.

Din jurnalul de activități al organizației de tineret 
de la mina Dilja

După cum ne-a informat tovarășul VIRGIL CIORNEI, secre
tarul comitetului U.T.C. de Ia mina Dilja, in ultima perioadă de 
timp, pe agenda de muncă a organizațiilor de tineret de aici se 
inscriu numeroase acțiuni, lată citeva din acestea ;
• Locul întâi pe municipiu 

ocupat de tinerii mineri 
Gheorghe Pocol, Ion Andrei- 
ca, șefi de brigadă și Dumi
tru Ilinca, ajutor minier, : la 
cpncwsul „Trofeul mâneri- 
lor“ desfășurat recent, dove
dește intensa preocupare a 
organizației de tineret pentru 
continua perfecționare pro
fesională, gradul înalt de

stăpînire a mesertej de ma
joritatea tinerilor.
• Atenția deosebită ce o 

acordă comitetul U.T.C. de la 
mina DÎIja, agitației vizuale 
s-a materializat recent prrn- 
tr-o nouă gazetă de perete 
„Tineret — etică — progres" 
realizată de Aladar Pocol, și 
Romulus Burdan, ajutați de 
alți tineri. Gazeta, atrăgătoa-

formă, cuprinde maire ca
multe rubrici în care sînt cu
prinse articole și 
reliefînd fapte de 
și comportare ea 
rea neajunsurilor 
domeniile de activitate a ti
nerilor.
• In cadrul întrecerilor 

sportive, recent s-a desfășu
rat meciul de fotbal între e- 
chipele secției transport și 
electromecanică. Disputa s-a 
încheiat cu victoria echipei 
de electromecanici.
• Brigada de agitație, în-

caricaturi 
vrednicie 

și satiriza- 
din teat"

ființată din inițiativa comite
tului de sindicat cu sprijinul 
comitetului U.T.C., este for
mată numai din tineri. Săp- 
tămînal sînt prezentate pro
grame artistice în sala de a- 
pel, prin care se popularizea
ză atît rezultatele. frumoase 
în muncă, cît și lipsurile. De 
asemenea sîmbata, tot în sa
la de apel se prezintă progra
me artistice dedicate frunta
șilor în producție. In prezent 
brigada pregătește sub îndru
marea lui Ion Chiriac și Emil 
Oprea un nou program.

UN GRUP DE 5 FAMILII, 
Lupeni. Din cercetările între
prinse de Consiliul popular 
al orașului Lupeni a rezultat 
că lipsa de apă potabilă, des
pre care ne-ați scris, este 
cauzată de starea de uzură a 
conductei, cu o vechime de 
peste 40 de ani. Pentru solu
ționarea problemei s-au luat 
măsuri de branșare a gospo
dăriilor dv. la o 
tă de distribuție 
corespunzător de

altă conduc- 
cu un debit 
apă.

TRANDAFIRA 
Petroșani. Intrucît 
derea nu dispune 
vacante, nu poate 
tă să vă angajeze.

VACAR®, 
întreprin

de posturi 
fi oblîga-

Desfășurarea normală a extracției de cărbune și realizarea sarcinilor de plan la minele Văii Jiului, reclamă:

Acțiune fermă, răspundere personală din partea fiecărui salariat in aplicarea 

măsurilor de prevenire a incendiilor la suprafață și in subteran
«■oncomitent. «e strădaniile 

p*rttru îndeplinirea indicatori
lor le plan, în cadrul majorită
ții cxploa-tăritor miniere din 
Valea Jiului, colectivele de 
muncă au pus un mare accent 
ți au obținut rezultate merito
rii șî pe linia pazej contra in
cendiilor. Aceste rezultate nu 
sînt însă numai de domeniul 
activității P.C.I. Buna desfășu
rare a acestei activități se re
percutează pozitiv și asupra 
îndeplinirii planului de pro
ducție, deoarece se înlătură 
cauzele care ar putea deter
mina izbucnirea de incendiu, 
preîntîmpiniîndu-se astfel pagu
bele materiale provocate de 
acestea, întreruperea producți
ei, compromiterea îndeplinirii 
sarcinilor de plan.

Factorii care au condiționat 
obținerea unor succese meri
torii pe tinda pazei contra in
cendiilor, firește, se indentiflcă 
cu activitatea susținută, exi
gentă, a comisiei tehnice co
ordonatoare de la nivelul Cen
tralei, a conducerilor exploată
rilor și sectoarelor miniere, 
atelierelor, preparațiilor etc. a 
comisiilor tehnice și coman
danților de formații civile de 
pompieri de la toate celelalte 
unități din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani. Toți 
acești factori de răspundere au 
înțeles foarte bine că efortu
rile depuse de ei nu-șî vor 
atinge deplin eficiența dacă la 
desfășurarea activității de 
P.C.I. nu va ti atras fiecare sa
lariat. flecare om a) muncii. 
Acesta este un aspect foarte 
important al problemei în dis
cuție și deci se impune ca efor- 
lurile tuturor salariatelor să fie 
conjugate cu creșterea conști
inței lor politice, respectarea 
de către fiecare a legalității 
socialiste indiferent de locul 
ce-1 ocupă în întreprindere 
Condiție primordială este ca 
fiecare salariat să depună tot 
interesul pentru obținerea bu
nelor rezultate pe linia pazei 
contra incendiilor.

In esență, activitatea de pază 
contr3 incendiilor prin obiecti
vele sale, are un caracter pa
triotic, politic — apărarea avu
tului obștesc și personal, a 
vieții oamenilor. Bineînțeles, 
eă, în această «ctwdtate, res

ponsabilitățile sînt strict deli
mitate. A crede însă că de pa
za contra incendiilor se ocupă 
doar comisiile tehnice P.C.I. 
sau formațiile civile de pompi
eri, ar fi complet greșit, dăună
tor. Fiecare om al muncii este 
dator să respecte legalitatea 
socialistă iar în acest sens el 
are îndatoriri și pe linia pazei 
contra incendiilor.

Comisiile tehnice P.C.I. din 
cadrul unităților Centralei căr
bunelui au pus de fiecare dată 
au avut mereu în atenție, aces
te deziderate majore. In ca
drul activității, comisiile au 
pus accent prioritar pe desfă

O chemare către toți 
salariații

„Pentru apărarea împotriva incendiilor, toți cetățenii Re
publicii Socialiste România, capabili de muncă, au îndatorirea 
patriotică de a participa la prevenirea și stingerea incendiilor 
cu mijloacele pe care le au la îndemînă".

In acest scop, toți salariații 
unităților miniere ale Văi: Jiu
lui sînt chemați ca la locurile 
de muncă să respecte cu stric
tețe următoarele reguli de pre
venire și stingere a incendi
ilor ;

nu iolosiți in stare defectă 
instalațiile și aparatele consu
matoare de energie electrică 
de orice fel;

^executarea de improvizații 
la instalațiile electrice sau fo
losirea de siguranțe supradi
mensionate, este cu desăvîrși- 
re interzisă;
• nu incărcați întrerupătoa

rele și prizele peste sarcina 
indicată;

EVITAȚI CU HOTĂRIRE:
• agățarea sau introducerea 

pe și în interiorul panourilor, 
a nișelor, tablourilor electrice 
etc. a obiectelor și materialelor 
de orice iei;
• întrebuințarea radiatoare

lor, reșourilor etc. în încăperi 
tinde sînt depozitate sau se 
prelucrează materiale inflama
bile sau explozive;

•folosirea legăturilor pro
vizorii, prin introducerea con- 

șurarea unei munci educative 
continue, vii, atractive, folo
sind forme și mijloace eficien
te de propagandă, menite să 
apere și să consolideze avutul 
obștesc.

In acest context iese preg
nant în evidență importanța ce 
trebuie să î se acorde pazei 
contra incendiilor, rolului deo
sebit ce-1 joacă comisiile teh
nice P.C.I. în activitatea de 
prevenire, creșterii răspunderii 
personale a fiecărui salariat la 
locul de muncă, a fiecărui ce
tățean pentru apărarea și con
solidarea avutului obștesc.

(Extras din Decretul 102/1969)
ductorilor electrici direct în 
priză (reșouri, fiare de călcat, 
ciocane de lipit etc.) fără apli
carea măsurilor de izolare Ia
tă de elementele combustibile 
din încăperi;
• executarea lucrărilor de 

sudură în preajma clădirilor, 
materialelor combustibile sau 
in încăperi cu pericol de in
cendiu. fără luarea măsurilor 
corespunzătoare de prevenire 
a incendiilor;
• blocarea căilor de acces 

interioare și exterioare cu dife
rite materiale;

•blocarea cu diferite mate
riale a utilajelor și dispoziti
velor de stingere a incendiilor 
(stingătoare etc.) sau a căilor 
de acces către acesteaș
• folosirea materialelor de 

stingere de la posturile de in
cendiu în alte scopuri decît 
cele destinate;
• fumatul în ateliere de tîm. 

piărie, garaje, depozite, maga
zii, sau în alte locuri unde 
sînt interdicții în acest sens;
• folosirea sistemelor de în

călzire (sobelor, reșourilor, ra
diatoarelor etc.) în stare defec
tă, sau lăsarea lor în funcțiu
ne fără supraveghere.

Reguli specifice 
locului de muncă

La terminarea lucrului, 
salariații vo-r părăsi atelierul, 
depozitul, orice alt loc de 
muncă — numai după efectua
rea următoarelor operațiuni :

— oprirea tuturor mașinilor 
și utilajelor ;

—deconectarea din prize a 
tuturor aparatelor electrice, 
portabile, racordate la cabluri;

— deconectarea întregii in
stalații de forță și lumină de la 
tabloul principal;

/— curățirea locului de mun
că și în special a motoarelor 
de acționare;

— evacuarea deșeurilor e- 
xistente din atelier ;

Mineri, muncitori electromecanici, maiștri!
Respectați măsurile de 
prevenire a incendiilor 

în subteran
Față de construcțiile, insta

lațiile și lucrările de la supra
față unde atît cauzele de in
cendiu rft și măsurile de pre
venire sînt mai bine cunoscu
te și respectate, în subteran 
totul este mai dificil, întreaga 
muncă de combatere a incedî- 
ilor mai giea. Existența gaze
lor și al prafului de cărbune 
fac ca intervențiile la incendiu 
or,i în caz de explozii să fie 
mult îngreunate, fiind necesare 
forțe si mijloace sporite și 
deosebit de costisitoare.

Așadar, se impune ca întreg 
personalul ce lucrează în subte
ran să fie instruit în mod spe
cial pentru cunoașterea întoc
mai a normelor și regulilor ce 
trebuie să le respecte cu stric
tețe, pe timpul executării lu
crărilor, pe linie de prevenire 
și stingere a incendiilor res- 
oectîndu-se următoarele in
terdicții :

— Cablurile electrice mon
tate prin lucrări miniere, în 
care se pot provoca surpări, 
vor fi decuplate de la rețeaua 
de alimentare pînă la asigu
rarea zonei amenințaă de 
surpare, de asemenea se va 
întrerupe curentul din cablu
rile de-a lungul cărora se e-

— stingerea focurilor dan so
be etc, evacuarea cenușii și 
depozitarea ei în locurile sta
bilite, după ce mai întîi a fost 
bine udată cu apă ;

— sudorii vor avea o aten
ție deosebită ca la locurile un
de au muncit să nu fi rămas 
scintei care ar putea genera 
ulterior un incendiu — vor uda 
bine cu apă locurile unde au 
executat sudura.

Maiștri de sectoare, rețineți ! 
La terminarea lucrului, aveți 
obligația de a controla între
gul sector sau atelier dacă sau 
luat măsurile corespunzătoare 
pe linie de P.C.T.

xecută întreținera lucrării 
miniere.

— Materialele combustibile 
și inflamabile vor fi păstrate 
numai în locuri ferite de sur
să de căldură și pericol de 
incendiu. Materialele lichide 
vor fi păstrate în recipiente 
închise și camere rezistente 
la foc. Pardoselile încăperi
lor în care se păstrează și 
manipulează astfel de mate
riale vor fi din materiale in- 
combustibile și vor fi presă
rate eu nisip uscat, care va fi 
înlocuit ori de cîte ori se con
stată că este îmbibat eu sub
stanțe combustibile.

- Carburanții, uleiurile și 
unsorii* necesare funcționării 
mașinilor și utilajelor minier* 
pot fi păstrate în subteran în 
recipiente închise, numai în 
cantitățile strict necesare pen
tru 24 de ore.

— Pentru intervenirea cît 
mai promptă, în cazul unor 
incendii izbucnite accidental, 
pe traseul cablurilor monta
te în subteran și în locurile 
de depozitare a materialelor 
combustibile se vor prevedea 
pichete de incendiu — verj- 
ficlndu-se periodic starea de

funcționare a acestora.
— Mașinile și utilajele fo

losite în subteran vor fi 
menținute în permanență în 
stare de funcționare. Pe 
timpul funcționării se va ve
rifica gradul de încălzire al 
elementelor componente, o- 
prindu-se și luîndu-se imediat 
măsuri de remediere cînd se 
constată încălzire peste limi
tele admise.

— Praful și eventualele res
turi de materiale combustibile 
care se depun pe utilaje sau 
în apropierea lor vor fi înde
părtate ori de cîte ori acestea 
influențează buna funcționare 
a instalației respective.

— In cazul cînd într-un loc 
s-au într-o zonă din subteran 
se constată semne care vestesc 
începutul unui foc de mină 
sau incendiu, se va interveni 
eu mijloacele de stingere exis
tente la pichetele de incendiu.

— Locomotivele Diessel de

Modul de acționare la 
stingerea incendiilor 

în subteran
In cazul cînd într-un loc sau 

într-o zonă din subteran se 
eonstată semne care vestesc 
începutul unui foc de mină 

mină să fie întreținute perma
nent în bună stare ; nu se ad
mit scurgeri de motorină Ia 
sistemul de alimentare (con
ducte, pompe de injecție, re
zervoare etc.).

— Instalația electrică de ilu
minat și forță să se exploateze 
fără defecțiuni. Nu se admite 
echipare cu cabluri cu izolație 
din P.V.C., cauciuc și iută.

— Cablurile de forță, co
mandă și semnalizare în ca
nalele cu cabluri din sălile de 
mașini ale puțurilor de extrac
ție. sălile de pompe, stații e- 
lectrice de distribuție, garaje 
pentru locomotive etc. trebuie 
așezate pe suporți, păstrîn- 
du-se distanța prescrisă între 
acestea.

— Executarea lucrărilor de 
sudură se va face cu respec
tarea strictă a regulilor de 
prevenire a incendiilor în sub
teran ■— luîndu-se toate mă
surile de înlăturare a cauze
lor de explozii și incendii.

sau incendiu, se va interveni 
cu mijloacele existente pentru 
lichidarea situației periculoa
se ivite, procedîndu-se în mo
dul următor l

< In cazul aprinderii ac
cidentale a unor produse pe
troliere sau a unui cablu sub 
tensiune, pentru stingere se 
va folosi praf inert, nisip sau 
extinctoare cu conținut us
cat ;

♦ Se va întrerupe curentul 
în circuitul respectiv ;

In cazul cînd începutul de 
incendiu sau incendiul ivit, 
nu poate fi lichidat imediat 
cu mijloace obișnuite aflate 
Ia îndemînll. se vor lua urmă
toarele măsuri:

♦ se va stabili zona ce poa
te fi periclitată :

♦ se va anunța și evacua 
întregul personal aflat în zo
na periclitată ;

+ se va întrerupe curentul 
electric în rețeaua din zona 
focului și cea în care pol pă
trunde gazele de Ia foc :

se va întocmi planul de 
combatere, cu măsurile de 
protecție și intervențiile nece
sare. treeîndu-se cît mai neîn
târziat Ia aplicarea acestora. 
Dacă este necesar se va cere 
sprijinul echipelor de salvare, 
cărora li se vor face cunoscute 
acțiunile pe care le au de în
deplinit ;

accesul aerului in zona 
incendiată să fie, pe cît posi
bil oprit, sau redus Ia stric
tul necesar eventualelor inter
venții i

< se va evita dirijarea cu- 
rentilor de aer cu conținut de 
gaze inflamabile spre zona in
cendiată

A gazele de la foc vor fi 
diriiate — pe cît posibil — 
direct în curenții de ieșire a 
aerului din mină, fără să vi
cieze aerv1 din zonele în care 
se lucrează :

< recurgerea la posibilitățile 
de restrîngere a zonei pericli
tate, prin construirea unor noi
dispozitive de dirijare a cu-
rentilor de aer :

formarea echipelor de
intervenție. cu numirea res-
ponsabililor respectivi Și ins-
truirea lor cu privire Ia lu-
crările de executat;
• materialele combustibile, 

inclusiv bucățile de rocă com
bustibilă, aflate în apropierea 
zonei incendiate, vor fi stin
se (dacă s-au aprins) și înde
părtate, pentru a elimina po
sibilitățile d» propagam a in-
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mestru, gradul de utilizare a 
mașinilor a fost doar de 27 
la sută, ceea ce corespunde 
cu însemnate pierderi în ce 
privește folosirea timpului de 
lucru, concretizate în 683 zile 
de staționare și în alte 545 
zile de „staționare" în rezer
vă.

Cu mici excepții, mașinile 
de încărcat au fost totuși fo
losite la lucrările de deschi
dere executate de sectorul de 
investiții. Există condiții pen
tru a fi folosite și la lucrări
le de pregătire ? Se poate a- 
firma cu destulă convingere 
că da ! Pentru că la mină se 
execută și lucrări de pregă
tire de mai mare amploare, 
necesare a intra grabnic în 
funcțiune, cu profile care se 
pretează folosirii mijloacelor 
mecanice de încărcat —- ca de 
pildă, cea de la săparea gale
riei transversale nr. 4 vest, 
din sectorul III, cu profil de 
15 mp. Dar brigada care a 
lucrat aici a fost asigurată cu 
o mașină de încărcat' doar cu 
cîteva zile înainte ca lucra
rea să se încheie. „Atunci cînd 
ne-a fost adusă mașina, ne-a 
relatat minerul șef de schimb 
Eugen Suto, am încercat s-o 
folosim. După două ore însă, 
pent'ru că presiunea aerului 
comprimat la conducta de a- 
ilimentare era prea mică pen
tru a putea acționa motoare
le, am renunțat... reluînd în
cărcatul cu lopata". Iată și o 
altă relatare : „Operația poate 
fi efectuată numai dacă se 
asigură și recomprimator 
ceea ce grupelor de la secto
rul investiții li se asigură, dar 
nouă mai puțin, ne-a decla
rat șeful de brigadă Iosif 
Moldovan. Din această cauză 
itilajul e lăsat deoparte".

Așadar, există suficiente 
mașini de încărcat pentru a 
mecaniza o operație cu mare 
pondere în ciclul complet de 
avansare în care se consumă 
multă muncă fizică. Se im
pune doar ca aceste utilaje 
să fie folosite la întreaga ca
pacitate. Tehnicienii minei din 
t'oate compartimentele își cu
nosc cu siguranță rolul pe 
care îl au în traducerea în 
viață a acestor cerințe. Este 
însă prea puțin să-ți cunoști 
atribuțiile. Este necesar ca 
brigăzile din subteran să 
constate, fiecare la locul ei 
de muncă, ajutorul cadrelor 
tehnice.

Vitezele medii de avansare 
realizate în lunile trecute din 
acest an oscilează, situîndu-se 
de obicei sub nivelul preve
derilor de plan. Chiar dacă 
dinamica lor este relativ as
cendentă, deocamndată nu 
sînt create condiții ca anga
jamentul să fie îndeplinit. E 
normal să se întîmple așa 
din moment ce, pe lîngă cele 
relatate, o mare parte din mă
gurile punctate în amintitul 
plan nu au fost pînă acum 
transpuse în practică. Cităm S 
„pentru creșterea productivi

tății muncii și a vitezelor de 
avansare în lucrările de pre
gătire se va generaliza trans
portul materialelor cu insta
lația monorai..." Contrar aș
teptărilor la jumătatea lunii 
mai o singură instalație de 
acest gen era în funcție, lă 
mina Petrila, și aceasta pen
tru deservirea unui singur 
abataj, iar în cursul lunii iu
nie a fost montată și a doua. 
Situația e caracteristică și 
pentru lunile trecute după 
cum ne-a comunicat tovarășul 
Aurel Maroș, inginer șef cu 
problemele de dezvoltare. 
Deși sectorul general a 
confecționat astfel de in
stalați5 a căror utilizare era 
prevăzută a se înfăptui la 
sectoarele de producție I, II 
și V, ele nu au fost puse încă 
în funcție.

Soarta unei alte măsuri pre
văzută în același plan est'e a- 
semănătoare. S-a scontat pe 
realizarea în acest an a 940 
ml de avansare cu o combină 
de înaintări începînd din 
trimestrul II. Totuși, deși ne 
aflăm la începutul trimestru
lui III, mina nu dispune de a- 
cest utilaj de mare randa
ment. De ce ?

Explicația ne-a dat-o direc
torul minei, ing. Dimitrie Si- 
mota: „Utilajul a fost redis
tribuit de către Centrala căr
bunelui Petroșani unei alte 
unități miniere din Valea Jiu
lui". Dar de ce ? Motivul îl 
găsim tot la mina Petrila ! In 
stratul 13, sectorul I, unde 
se preconizase a fi folosită 
inițial combina, s-a adoptat 
o nouă metodologie de săpa
re. După adoptarea acestei 
hotărîri s-a prevăzut folosi
rea utilajului la sectorul II. 
Dar, în situația în care pe 
primele șase luni ale anului, 
sectorul II a realizat planul 
de pregătiri doar în propor
ție de 70 la sută, eșalonarea 
în timp a lucrărilor a suferit 
amînări. Și astfel a fost ne
cesară redistribuirea unui uti
laj ce trebuia să constituie 
un eficient sprijin în crește
rea vitezelor de avansare.

Ce concluzii se pot trage 
din toate cele expuse ? Că 
măsurile temeinice adoptate 
inițial pentru înfăptuirea an
gajamentului nu au fost trans
puse în practică de factorii 
tehnici, operîndu-se schimbări 
de soluții inoportune care au 
diminuat posibilitățile de rea
lizare. Se poate afirma că 
organul colectiv de conduce
re, obligat a urmări traduce
rea în viață a hotărîrilor lua
te de colectiv, nu s-a preocu
pat în suficientă măsură pen
tru promovarea largă a teh
nologiilor moderne, pentru va
lorificarea propunerilor colecti
vului încă de la început de an.

Aplicare^ neabătută a aces
tor măsuri în lunile ce ur
mează se impune cu multă 
stringență pent'ru ca Ia fine
le anului, așa cum și-a propus 
colectivul, să se poată raporta 
îndeplinirea integrală a an
gajamentului asumat.

Referitor la articolul „Pen
tru ordine, curățenie, sănăta
te", publicat în „Steagul ro
șu" nr. 7 340 din 9 iunie a.c., 
redacția a primit răspunsuri 
din partea comitetelor execu
tive ale consiliilor populare 
ale orașelor Lupeni și Petrila.

„Semnalările critice în le
gătură cu starea de salubriza
re a orașului nostru — ne-a 
precizat între altele Consiliul 
popular al orașului Lupeni — 
corespund realității, fapt con
statat și cu prilejul verificări
lor noastre pe' teren după a- 
pariția articolului în ziar. Cau
zele acestor stări de lucruri se 
datorează pe de o parte lip
sei unei dotări corespunzătoa
re necesare în „tranzitarea" 
reziduurilor menajere, neîn- 
treținerii celor existente, pre
cum și unor cetățeni care prin 
atitudinea lor produc greutăți 
în menținerea curățeniei pe 
străzi și în cartiere. Activita
tea importantă de salubrizare 
a orașului a fost și este în a- 
tenția comitetului executiv al 
consiliului popular, iar pentru 
îmbunătățirea ei au fost con
cepute și sînt în curs de re
alizare o serie de măsuri adec
vate.

Astfel, amplasamentul ram
pei de gunoi a fost stabilit cu 
avizul organelor competente 
într-un loc potrivit dinafara 
orașului. Prin această măsură 
se asigură în prezent, și în 
continuare, condiții corespun
zătoare de evacuare din oraș 
și de depozitare a reziduurilor 
menajere pe o perioadă de cca. 
10 ani.

S-a hotărît ca încă din acest 
an să se înceapă împrejmuirea 
rampei, reamenajarea drumu
lui de acces, lucrări ce se vor 
încheia în anul 1974.

Pentru îmbunătățirea as
pectului igienic al cartierelor 
de blocuri, în anul 1972, au 
fost achiziționate din bugetul 
consiliului popular și montate, 
în colaborare cu asociația de 
locatari nr. 1 Lupeni, un nu

măr de 6 puncte gospodărești 
din piese prefabricate. In 
cursul acestui an s-au mai 
montat încă 25 astfel de punc
te.

Este în curs de confecțio
nare, prin grija asociației de 
locatari, un număr de 200 re- 
cipienți noi ce vor fi amplasați 
în punctele gospodărești, pînă 
la 15 iulie 1973. Pînă la finele 
anului, numărul acestora va 
spori cu încă 300 bucăți. A- 
cestea vor completa în întregi
me necesarul de recipienți în 
toate cartierele.

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

împreună cu conducerea sec
ției E. G. C. Lupeni au fost 
stabilite măsuri care să asigu
re o mai bună folosire a ram
pei de gunoi prin nivelarea 
și dezinfectarea permanentă a 
acesteia. S-au revizuit grafice
le de ridicare a resturilor me
najere din străzi și cartiere și 
s-a intensificat controlul acti
vității personalului angajat 
în acest scop.

Trebuie să recunoaștem că 
această activitate necesită o 
exigență permanentă, că toți 
factorii trebuie să concure în 
egală măsură Ia îmbunătățirea 
ei.

Se mai întîlnesc și în prezent 
cazuri frecvente cînd unele 
unități depozitează în mod 
nepermis resturi menajere, 
moloz și reziduuri industriale 
în locuri neautorizate, cînd

unii cetățeni, în lipsa recipi- 
enților anume confecționați, 
scot în stradă, pe trotuoare 
sau chiar pe spațiile verzi a- 
semenea resturi.

Ne-am propus să organizăm 
mai multe controale în carti
ere, să tragem la răspundere 
unitățile și cetățenii cu aseme
nea comportament, să acțio
năm mai eficient prin depu
tății consiliului popular, aso
ciația de locatari și comitetele 
de cetățeni pentru o mai bună 
salubrizare și igienizare a o- 
rașului".

Cîteva spicuiri din răspun
sul Comitetului executiv al 
Consiliului popular Petrila :

„In orașul Petrila, așa cum 
reiese și din articolul susamin- 
tit, există rampă amenajată la 
Jieț care este și împrejmuită 
cu gard ; ea oferind o capaci
tate suficientă pentru depozi
tarea gunoiului menajer. Fap
tul că secția E.G.C. din loca
litate a depozitat gunoi și în 
alte locuri decît Ia rampa au
torizată, constituie o încălca
re a dispozițiunilor legale. în- 
trucît consiliul popular nu a 
aprobat ca gunoiul menajer să 
se depoziteze în apropierea 
străzilor P. Ispirescu și Aușelu 
pentru a consolida terenurile 
erodate. Față de această situa
ție, am dispus ca E.G.C. să 
niveleze imediat gunoiul 
depus în locurile amin
tite și să aștearnă peste 
acesta un strat izolator de 
pămînt și zgură, lucru ce s-a 
și făcut".

Nu am primit încă răspunsu
rile cu punctele de vedere res
pective față de conținutul arti
colului menționat și eventua
lele măsuri preconizate pentru 
îmbunătățirea stării de salu
brizare, din partea Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al orașului Vulcan, a 
secției municipale de gospo
dărie, pentru Petroșani, a Ex
ploatării de gospodărie co
munală. Și ar fi cazul 
să Ie primim cit mai cu- 
rînd.

Cadru pitoresc de la poalele Parîngului.

O plimbare 
...întreruptă
Costea Petru, recidivist, o 

fost angajat la secția Uricani 
a I.L.H.S. — S.U.C.T. București, 
ca șofer. Intr-o bună zi făcîn- 
du-i-se dor de ducă, a luat 
mașina „Tatra" (32, B. 7360), 
profitînd de lipsa șefului de 
coloană și a început plimba
rea. In comuna Sîntămăria Or- 
lea a făcut un popas de o 
săptămînă. N-a reușit să ajun
gă la sfîrșitul plimbării, deoa
rece a urmat un alt......popas"
de un an de zile pentru abuz 

serviciu.

Vorba 
cîntecului...
Bine zice cintecul acela... cu 

„Noaptea pe fulgerătură, caii 
buni atunci se fură". Așa a fă
cut și loan Cic, agricultor, cu 
domiciliul în Petrila. A furat 
doi cai din împrejurimile co
munei Bănița. R.N. salariat la 
exploatarea forestieră Stermi- 
nos, nu știa de unde sînt caii 
și i-a cumpărat în schimbul 
sumei de 7000 de lei.

I. Cic, ajuns peste noapte 
„stăpîn" de cai, este acum 
acolo unde l-a dus fapta sa: 
condamnat la doi ani de zile.

Dispariție 
misterioasă...

Să se dea condicilor de sugestii și reclama ții 
ceea ce este al lor

D e z b
Ieri după-amiază, clubul 

muncitoresc din Lupeni 
a organizat o dezbatere cu 
tema „Grupa sindicală, me
diu educativ" la care au par
ticipat salariafi ai Întreprinde
rilor și instituțiilor din oraș 
O importantă particulară pen
tru activitatea cultural-educa- 
tivă și artistică desfășurată 
de club au avut-o discuțiile

a t e r e
despre timpul liber al salaria
tului și despre modul cum sa
tisface clubul cerințele ac
tuale. Dezbaterea reprezintă 
una dintre formele întrebuin
țate de club pentru a cunoaș
te sfera de interese culturale 
ale locuitorilor. In urma unor 
astfel de testări, se progra
mează activitățile de pers
pectivă.

Cîteva familii din Vulcan au 
observat că rind pe rind dis
par din casele lor diferite 
obiecte de îmbrăcăminte. Du
pă căutări și nedumeriri s-a 
descoperit misterul... Sofia 
Măciucă, din Vulcan, profitînd 
de faptul că o găsit unele uși 
deschise, a intrat și a luat tot 
ce a putut. Intr-un timp scurt 
o săvîrșit nu mai puțin de cinci 
furturi. Pînă la urmă a intrat 
pe altă... ușă deschisă celor 
necinstiți, a închisorii, unde va 
rămîne un an de zile.

(Urmare din pag. 1)

era expusă la loc vizibil, ci 
se afla închisă în magazia de 
mînă, iar pe deasupra 3 ta
loane cu sesizări nu erau duse 
la conducere, ca să nu mai 
vorbim de faptul că două cîn- 
tare au fost găsite defecte, că 
prețul de vînzare al produse
lor nu era conform cu cali
tatea acestora (în nici un caz 
mai mic !), și că responsabilul 
a fost găsit dormind în stare 
de ebrietate în magazie, con
ducerea C. L. F. Petroșani i-a 
aplicat acestuia o amendă de... 
100 lei. Dar taloanele nerezol
vate, dîn condică, tot acolo și 
în aceeași stare le-am găsit și 
noi...

Am găsit și unități în care 
ni s-a relevat preocuparea res
ponsabililor pentru rezolvarea

operativă a sesizărilor și su
gestiilor semnalate de consu
matori în condică. Astfel sînt 
unitatea cu autoservire nr. 1 
Alimentara Petroșani (respon
sabil Victor Gabriș), magazi
nul de desfacere al cărnii nr. 
100 din Aeroport (responsabil 
losef Simonfi) ș.a.

Ce se poate spune în con
cluzie ? Că trebuie ca fie
care lucrător din comerț să 
manifeste mai multă respon
sabilitate, solicitudine în si
tuațiile în care i se cere să 
prezinte condica de sugestii și 
reclamații. Să nq se eschive
ze de la această îndatorire, fo- 
losindu-se de diferite tertipuri, 
ci să respecte, cu alte cuvin
te, ceea ce de fapt îi revine 
ca obligație prin însăși natura 
serviciului său. Iar din partea 
conducerilor organizațiilor co

merciale și a întreprinderilor 
de alimentație publică se im
pune o exigență mai mare în 
privința controalelor pe care 
le efectuează la unități, să nu 
tolereze nerespectarea unor 
instrucțiuni stabilite, tocmai 
în scopul satisfacerii cerințe
lor- de consum ale populației, 
să vegheze la respectrea aces
tor îndatoriri de fiecare lu
crător din unități impuse de 
practica unui comerț civilizat. 
Numai atunci se poate afirma 
că la conducere se știe pulsul 
comerțului, sau dacă clienții 
și consumatorii sînt pe deplin 
mulțumiți de felul în eare au , 
fost serviți. Deci să se dea 
condicilor de sugestii și recla- 
mații, ceea ce este al lor. A- 
dîcă, importanța cuvenită pe 
care o au ele în practica co
mercială de zi eu zi...

SPORT • SPORT ® PORT
Tenis de cimp

(Urmare din pag. 1)

producție. Două complexe — 
cele pentru tineretul bovin 
și pentru miei — au fost 
construite de către coopera
tivele agricole de producție 
cu ajutorul statului. In 
acestea se cresc anual, după 
tehnologii moderne, peste 
5 000 viței și 30 000 miei, 
realizîndu-se mai mult de 
4 000 tone carne.

Complexul de creștere a 
păsărilor este o adevărată 
uzină, de aici punîndu-se a- 
nual — după darea totală în 
exploatare în anul 1975 —
la dispoziția consumatorilor 
peste 100 milioane ouă și 
7 500 tone carne, ceea ce în
seamnă că zilnic se vor li
vra mai mult de 270 000 ouă 
și 20 000 kg. carne de pui. In 
halele de păsări pentru ouă, 
cu investiții minime, s-a tre
cut la îmbunătățirea tehno
logiilor de producție, asigu- 
rîndu-se ca pe aceleași spa

ții să crească efectivele șl 
producția de ouă de 2,5 ori. 
Avantajele creșterii păsări
lor în acest sistem sînt cît se 
poate de evidente, un singur 
lucrător puțind îngriji, în 
medie, cite 15 000 păsări fa
ță de 2 500 — 3 000 cite se 
îngrijesc în mod obișnuit în

PAȘI VI6UR0ȘI
sistemul gospodăresc. Munca 
lucrătorilor din complexe 
este mult ușurată. efortul 
fizic fiind diminuat simțitor 
prin ridicarea gradului de 
mecanizare a operațiunilor 
de preparare și administra
re a furajelor, cît și a celor 
de evacuare a gunoiului.

Roadele modernizării zo
otehniei încep deja să se e- 
vidențieze. ele materializîn- 
du-se, pînă acum, în cele 
peste 10 000 tone carne ce se 
produc anual după metode

industriale, urmind ca în 
1975 să se ajungă Ia o pro
ducție mai mare de 23 000 
tone carne realizată în com
plexe. De asemenea, pentru 
a satisface cerințele de con
sum ale populației județului, 
în jurul orașelor și centrelor 
industriale se dezvoltă com
plexe și ferme pentru creș
terea vacilor cu lapte.

Urmărind transpunerea 
în viață a sarcinilor ce revin 
județului Hunedoara din 
programul național de dez
voltare a zootehniei, lucră
torii din complexe cît și 
constructorii de pe șantierele 
noilor obiective sînt hotă- 
rîți să îndeplinească exem
plar indicatorii de plan, să 
obțină rezultate tot mai bune 
în ceea ce privește devansa
rea termenelor de punere în 
funcțiune a capacităților 
productive și folosirea efi
cientă a tuturor resurselor 
de creștere a producției a- 
nimaliere.

Rodul bogat al

ORGANIZĂRII
(Urmare din pag.

zare a forțelor fiecărui sector, 
prin specializarea în metoda 
de exploatare cea mai adec
vată. Astfel, la sectorul I bri
găzile de la abataje cameră, 
conduse de Mihai Dudescu, 
Ioan Maftei, Iosif Petrișor. 
Ștefan Ganț și Gheorghe Ni- 
colaescu vor beneficia at it de 
o mai bună aprovizionare cu 
materiale cît și de o asistență 
tehnică acordată de acei mai
ștri care s-au dovedit buni 
cunoscători ai metodei de ex
ploatare cu camere. Sectorul 
II va beneficia, de asemenea, 
atît de o asistentă tehnică co
respunzătoare din partea unor 
maiștri specializați pe abata

je frontale cit și de un spri
jin substanțial, organizat, 
pentru deplina valorificare și 
gospodărire a utilajelor din 
dotarea sectorului, pentru bu
na aprovizionare a celor trei 
frontale conduse de mineri' 
Vespasian Cătană, Dumitru 
Milea și Nicolae Enache.

Remarcăm, cu acest prilej, 
conținutul calitativ al aces
tor măsuri moderne de orqa- 
nizare, mobilitatea doved’tă 
în aplicarea lor, fundamenta
rea deciziilor pe o temeinică 
cunoaștere s condițiilor spe
cifice și a potențialului pro
ductiv ale fiecărei formații de 
lucru, rod al participării co
lective la actul conducerii ac
tivității de producție.

In cadrul campionatului 
județean pe echipe mixte la 
tenis de cînrp, duminică 1 iulie 
1973 cele trei terenuri de te
nis ale Asociației sportive Mi- 

^*perd ‘V.. f'G-' întîlnirea dintre echipele Jiul 
Petroșani și echipa dîn locaîh 
ta te. Minerul.

Deși întîlnirea a fost cîști- 
gată de jucătorii de la Minerul 
Lupeni cu 9—5, nu se poate 
spune că jucătorii de Ia Jiul 
nu au pus deseori probleme 
jucătorilor localnici, ținînd 
cont și de faptul că după des-, 
fășurarea a zece partide sco
rul era egal 5—5.

Pentru felul cum au evoluat, 
merită să evidențiem pe jucă
torii Mircea Ciriperu, Petre 
Jurcan. Mircea și Cătălin Ia- 
cob de la Minerul Lupeni, 
Codin Dumitrescu, Gheorghe 
Mastici și Rodica Popovici de 
Ia Ji.ul Petroșani.

De notat că echipa Jiul va 
susține toate meciurile din a- 
ceastă competiție pe terenurile 
din Lupeni, deoarece orașul 
Petroșani nu dispune deocam
dată de terenuri corespunză
toare.

Un campionat, 
deja tradițional

Campionatul Asociației spor
tive Energia Paroșeni, la ra
mura fotbal, este organizat și 
în acest an cu participarea ți
nui număr de zece echipe, fie
care din acestea reprezentînd 
secțiile existente în cadrul U- 
rinei electrice Paroșeni.

Acest campionat se desfă
șoară sistem turneu (numai 
tur) și cuprinde în cele 45 de 
jocuri aproape 200 de tineri și 
sportivi chiar mai vîrstnici, 
într-o competiție devenită deja 
tradițională.

Pentru buna desfășurare a 
irifrecerilor, conșîlial -asociației 
sportive a desemnat din rîn- 
dul actualilor sau a foștilor 
fhcătbri 'de fotbal pe sportivii 
cei mai competenți de a con
duce, în calitate de arbitri, 
jocurile din cadrul acestui ma
raton fotbalistic. Competiția 
a fost inaugurată în data de 
31 mai a.c., și se va încheia 
în 28 iulie a.c.

După desfășurarea a 22 de 
jocuri, pe primul loc se situ
ează echipa de reparații tur
bine cu 9 puncte, urmată de 
reparații electrice și P.R.A.M . 
fiecare cu cîte șase puncte,

dar cu cîte un joc mai puțin.
Considerăm că consiliul Aso

ciației sportive Energia (pre
ședinte ing. Ion D. Popescu) 
va iniția un asemenea campio
nat și Ia ramura volei, cunos
cut fiind faptul că și această 
disciplină sportivă s-a bucu
rat de o frumoasa trâdîțîe în 
rîndul tineretului de aici, mai 
ales că terenul de volei ame
najat îii incinta ștrandului E- 
nergia, oferă din plin toate 
condițiile

Am mai sugera consiliului 
asociației de a organiza un 
campionat intern și la natație, 
pentru că acesta nu ar nece
sita nici un fel de cheltuieli 
(bază materială — bazin cu 
apă există) și alături de fotbal 
și volei asociația să-și desem
neze campionul și Ia această 
ramură de sport. s. bAloi

A
întreprinderea de Industrializarea cărnii 

Petroșani
anunță concurs

pentru recrutarea de candidați la școala
de calificare în meseriile :

— măcelari
— mezelari
— compresoriști
Candidații pentru concurs să fie absolvenți a 8 clase ele

mentare, vîrsta 15-18 ani.
Relații suplimentare se pot lua zilnic de la conducerea 

întreprinderii cu sediul în Petroșani, str. Republici', nr. 92.

DUMINICA, 8 IULIE

8,00 Bună dimineața ! ;
8,30 Cravatele roșii;
9,25 Film serial. Daktari;
9,50 Viața satului;

11,00 Emisiune în limba 
maghiară ;

12.30 De strajă patriei; 
13,00-15,49 — Album dumi

nical ;
15.50 Film serial pentru ti

neret : „Tunelul timpu
lui" Episodul XIV 
— „Jocul puterii" :

16,40 Vetre folclorice: Ța
ra Lăpușului (intervi- 
ziune);

17,00 Tenis de cîmp. Fina
la probei de dublu 
mixt din cadrul Tur
neului internațional 
de la Wimbledon 
(selecțiunii înregistra
te) ;

18,00 Cîntare patriei. Con
curs coral inter jude
țean ;

19,00 Expediție de vînătoa- 
re. File din cartea ur
sului ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Săptămî- 

na politică internă și 
internațională în ima
gini :

20,10 Integral românesc :
20.30 Film artistic. Felix 

și Otilia ;
22.50 Telejurnal. Sport;

LUNI, 9 IULIE

17.30 Curs de limbă france
ză. Recapitulare (1);

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

județul Caraș-Severîn:
18.20 Căminul :
19,00 Ecranul. Emisiune de 

actualitate și critică 
cinematografică ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Un an de 

Ia înaltul forum al 
partidului;

20,00 Cîntecul săptămînii 
„Grîușor din Bărăgan" 
aranjament pentru or
chestră de Sile Dînicu;

20,05 Publicitate;
20,10 Mai aveți o întrebare: 

Sedentarism, obezita
te, stress și nevoia de 
mișcare :

20.50 Revista literar-artistică 
TV. Opera literară în
tre simplitate și sim
plism ;

21.30 Roman foileton. Noile 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul V. „Fu
ga" ;

22.20 24 de ore ;
22,40 Luminile rampei. Te

norul Giuseppe Di 
Stefano la București :

MARȚI, 10 IULIE

9.00 Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei. Anul 
revoluționar 1848 I- 
tinerariî geografice. 
Legendele Ceahlăului;

10,00 Telex ;
10.05 Tele-eneielopedia (re

luare) ;
10,45 „5 și... muzica". For

mația Horia Mocules- 
cu :

11,00 Telecinemateca pen
tru copii (reluare) 
„Aventurile lui Petrd- 
că" ;

12,05 Seleețiuni dm emisiu
nea ..Cîntare patriei" ;

12.50 52 de inițiative în 
52 de săptămîni (relua
re) ;

13,00 Telejurnal;
17.30 Curs de limbă rusă. 

Recapitulare (1);
18,00 Telex ;
18,05 Steaua polară. Emisiu

ne de orientare școlară;
18,35 Cîntace și jocuri popu

lare interpretare de 
Emilia-Ioan, Magda Ve- 
liche, Eugenia Roșu, 
ștefan Caval și or
chestra de muzică 
populară „Rapsodia Du
nării" a Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Galați;

18.50 Dialog — Națiunea
— in lumea contem
porană ;

19,15 Publicitate ;
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Un an de 

la înaltul forum al 
partidului ;

20,00 Cîntecul săptămînii : 
20,05 Universitatea TV. Is

toria civilizațiilor: 
Dobrogea romană. 
Dicționar politic : Aur
— etalon. Știință, 
Ecologie ;

20.45 Seară de teatru ; Băl- 
cescu (TI) de Gamil 
Petrescu ;

22,05 24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului ;

22.45 Recital de muzică u- 
șoară. Rodica Paliu;

MIERCURI, 11 IULIE

9,00 Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (2):

9,30 Parada sporturilor ;
10,00 Telex :
10,05 Ancheta TV. (reluare) 

— Perseverența „a- 
lergătorului de cursă 
lungă" ;

10,45 Desene animate;
10.55 Film serial. Orașul 

Negru. Episodul VI — 
„O floare rară" ;

11.55 La ordinea zilei. Azi, 
județul Caraș-Severîn;

12,10 Moment folcloric;
12,20 Revista literar-artisti

că TV. (reluare);
13,00 Telejurnal;
17,30 Curs de limbă germa

nă. Recapitulare (2) :

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

18,00 Telex ;
18,15 Semnificații. Democra

ția socialistă și eficien
ta acțiunii sociale ;

18,40 Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală;

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Un an de 

Ia înaltul forum al 
partidului;

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

Zbigniew Cybulski". 
Totul de vînzare. Cu : 
Daniel OIbryschskî, 
Beata Tyszkevicz ;

22,05 24 de ore. România în 
lume;

22,45 Stadion. Emisiune de 
reportaje, anchete, o- 
pinii din lumea spor
tului ;

JOI, 12 IULIE

9,00 Curs de limbă france 
ză. Recapitulare (1);

9,30 Prietenii Iui Așchiuță :

10,00 Telex ;
10.05 Steaua polară — Emi

siune de orientare șco
lară și profesională (re
luare) ;

10,35 Autografe... autografe. 
Muzică ușoară ;

11,05 Telecinemateca (relua
re) ;

12,45 Teleobiectiv; 
13,05 Telejurnal;
15,30-17,00 Matineu de va

cantă. Film artistic: 
Serenada din Valea 
soarelui — producție 
a studiourilor cinema
tografice din S.U.A. 
Cu Sonya Henîe, 
John Payne;

17.30 Emisiune tn limba ma
ghiară ;

18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18.40 Univers beethovenian 

Concertul nr. 4 pentru 
pian și orchestră ;

19,05 Artă plastică. Comple
xul de artă modernă 
— Costineșt'. Reportaj-,

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Un an de

la înaltul forum «1 
partidului;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Seară pentru tineret ;
22 00 24 de ore ; Din tării»

socialiste ;
22.30 Lumea de mîine „De 

la dagherotip la..." (1):
22.50 Polo: România — O- 

landa. Seleețiuni în
registrate de la bazi
nul „Dinamo" ;

VINERI, 13 IULIE

9,00 Curs de limbă rusă Re
capitulare (2);

9,30 O viață .pentru o idee 
(reluare) Francisc Rai
ner ;

10,00 Telex :
10,05 Seleețiuni din emisiu

nea ..Seară pentru ti
neret" ;

11,05 Meridiane literare (re
luare) ;

11,25 In arena circului ;
11.40 Moment folcloric ;
11.50 Cel mai tînăr oțel —- 

film documentar ;
12,00 Portativ '73 (reluare);
12.49 Municipalitatea răs

punde bucureșteanu- 
lui (reluare);

13,00 Telejurnal;
16,00-17,00 Teleșcoală. Cu 

cartea în vacanță: 

meteorologie. Paste
luri de vară (montaj 
literar) ;

17.30 Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (2);

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18,15 Cum vorbim :
18,35 La volan Emisiune 

pentr> conducătorii 
auto ;

18.50 Teleconferința de pre
să Priorități în in
dustria electrotehni
că Îndeplinim hotărî- 
rile Conferinței națio
nale a partidului ;

19.20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Un an de 

la înaltul forum al 
partidului ;

20,00 Cîntecul sâDtămfnii; 
20,05 Reflector :
20.20 Studioul de poezie. ®u 

tot ce am aparțin a- 
cestui pămînt Emi
siune -ie versuri și 
cîntece patriotice or
ganizată la Craiova :

20.50 Omul de lîneă tine; 
21,05 Publicitate :
21,10 Pagini de imer ! A- 

venturi în epoca de 
piatră :

22,00 24 de ore ;
22,40 Polo : România —

Spania. Seleețiuni în
registrate de la bazinul 
..Dinamo" ;

SIMBAtA, 14 IULIE

9,00 Curs de limba, germa
nă. Recapitulare (2);

9,30 A fost odată ca nici
odată... Băiețelul cel 
isteț (1);

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;

10,10 Flori maramureșene 
(reluare);

10,40 De vorbă cu gospodi
nele ;

11,00 Roman foileton s Noi
le aventuri ale mușche
tarilor. Reluarea E- 
pisodului I — „Pro
vocarea" ;

11,50 Seleețiuni din Gala 
lunilor;

12.30 Cărți și idei (reluare). 
13,00 Telejurnal ;
15.30 Serbările vacanței 

Concert naiv — film 
muzical pentru copii :

16,00 Telex ;
16,05 Caleidoscon cultural- 

artistic ;
16.25 Publicitate ;
16.30 Emisiune în limba ger

mană :
18.15 Ritm, tinerețe, dans. 

teletop‘73;
19,00 Biruit-au gîndul. 

„Strănepoților Romă 
nilor celor vechi" 
Film documentar des 
pre Școala Ardeleană:

19,20 1001 de seri :
19.30 Telejurnal. Un an de 

la înaltul forum a) 
partidului ;

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

de săptămîni;
20.15 Tele-enciclopedia ;
21,00 Publicitate;
21,05 Film serial i Mannix ;
21,55 Franța - Imagini din 

sud-vest;
22.25 Telejurnal;
22,35 Recital Sacha Distel;
23.15 Polo: România —

Polonia. Seleețiuni 
înregistrate de la bazi
nul Dinam®;
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O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

c«

DESFĂȘURAREA DEZBATERILOR GENERALE

Ședința Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare

Intervențiile miniștrilor afacerilor externe 
ai Poloniei, R.D.G., It.F.G. și Luxemburgului

ale ministrului
afacerilor externe

GENEVA 5 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Palatul Națiuni
lor s-a desfășurat o nouă șe
dință a Conferinței Comitetului 
O.N.U. pentru Dezarmare, în 
cadrul căreia au luat cuvîntul 
Alva Myrdal, ministru de stat 
în guvernul suedez, însărcinat 
cu problemele dezarmării, si 
șeful delegației americane, am
basadorul Joseph Martin.

Ministrul suedez a apreciat 
că recentele evoluții politice 
sînt încurajatoare pentru noi 
eforturi, în plan multilateral, în 
domeniul dezarmării și a adău-

gat că, dat fiind atmosfera po
litică mondială, a sosit timpul 
pentru inițierea unor acțiuni în 
plan multilateral, bilateral și 
regional pentru realizarea de 
progrese pe calea dezarmării 
generale și totale. In context, 
șeful delegației Suediei, a făcut 
o serie de propuneri concrete 
privitoare la diferite aspecte a- 
ie problematicii dezarmării.

Ambasadorul american a pre
zentat un document de lucru in 
problema fructificării prin mij
loace tehnice a experiențelor 
nucleare subterane si a detaliat 
o serie de aspecte tehnice le
gate de acest subiect.

aspecte din activitatea 
lui român pentru 
economiei naționale, pentru în
deplinirea 
înainte de termen.

Abordînd unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
secretarul general al partidului 
s-a referit la rolul deosebit de 
important ce revine Conferin
ței general-europene și a re
marcat că există conditi' favo
rabile pentru o mai largă par
ticipare a sindicatelor din cele 
două țări la eforturile în vede
rea destinderii, întăririi securi
tății si cooperării, cu atit mai 
mult cu cît viata a demonstrat 
că, prin acțiuni unite, oamenii 
muncii de pretutindeni, clasa 
muncitoare din toate țările, pot 
determina cursul rezolvării 
problemelor vieții internationa-

poporu- 
dezvoltarea

planului cincinal

le în interesul păcii, al înțele
gerii și progresului în lume.

Președintele Consiliului Cen
tral al Mișcării Sindicale Re
voluționare a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, un cordial 
salut din partea tovarășului 
Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 

,din Cehoslovacia, și a tovară
șului Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarăși
lor Gustav Husak și 
Svoboda, celorlalți 
din conducerea de partid și de 
stat, salutări cordiale și cele 
mai bune urări de succes în ac
tivitatea lor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie- 
lenie.

Ludvtk
tovarăși

al României
HELSINKI 5 - Trimisul special Agerpres, Aurel Dumitrescu, transmite : Joi, 5 iulie, 

dezbaterile generale ale Conferinței pentru securitate ți cooperare in Europa au intrat in 
cea de-a treia zi. In ședința de dimineață, desfășurată sub președinția șefului delegației 
Danemarcei, Knud Boerge Andersen, au luat cuvintul, în ordine, Andre Saint-Mleux, mi
nistru de stat, șeful Guvernului Principatului Monaco, și miniștrii de externe ai altor cinci 
țări : Marea Britanie - Alec Douglas Home, Islanda - Einar Agustsson, R.S.F. Iugoslavia — 
Miloș Minici, Austria - Rudolf Kirchschlager.șj S.U.A. - William Rogers.

In cursul ședinței de dupO-amiază, - care a fost prezidată de ministrul de exter
ne cipriot, Yiannaki Christofides, - in cadrul reuniunii și-au prezentat propunerile miniș
trii de externe ai Italiei - Giuseppe Medici, Turciei - Halulc Bayulken, Elveției - Pierre 
Graber, Ungariei - Janos Peter, Belgiei - Renaat van Elslande, Republicii Irlanda - 
Garret Fitzgerald, San Marino - Luigi Berti.

După cum s-a mai anunțat, 
ziua de miercuri a înregistrat 
intervenția ministrului afaceri
lor externe al României, 
GEORGE MACOVESCU, care 
a evidențiat importanța isto
rică a conferinței pentru via
ta și 
nostru'

„Procpsul progresiv al des
tinderii și al creării securită
ții trainice în Europa necesită 
eforturi active .din partea tu
turor statelor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor" 
— a arătat în cuvîntarea sa 
ministrul de externe al Polo
niei, STEFAN OLSZOWSKI. 
„Considerăm că fiecare popor 
poate și trebuie să-și aducă 
contribuția la cauza creării 
unor relații noi în Europa, că 
este important, pentru a în
tări și mai mult securitatea în 
Europa, ca destinderea politică 
să fie urmată de o diminuare 
a încordării militare. Succe
sul conferinței noastre va fi 
favorabil unor 
destinderea 
narea și 
înarmărilor" — a spus șeful 
diplomației poloneze.

La rîndul său, ministrul de 
externe al R.D.G., OTTO 
WINZER, a subliniat că misi
unea conferinței va fi determi
nată de interesele comune și

festinele continentului 
ale întregii lumi.

progrese în 
militară, infrî- 

limitarea cursei

de dreptul tuturor popoarelor 
la o viață pașnică și la o bu
năstare crescîndă, și nu de a- 
îianțele și pactele de un anu
me fel sau de grupările de pu
teri sau influența lor asupra 
uneia sau alteia din părțile 
Europei".

,,R. D. Germană se pronunță 
pentru crearea unei comisii 
consultative permanente pri
vind problemele securității și 
cooperării în Europa, pentru 
adoptarea de măsuri suscepti
bile să întărească încrederea, 
cum sînt notificarea prealabi
lă a manevrelor militare de 
anvergură și schimbul de ob
servatori", a arătat Otto 
Winzer.

In intervenția sa, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Ger
mania, WALTER SCHEEL, a 
evidențiat faptul că această 
conferință constituie un feno
men cu totul nou în Europa, o 
negociere Ia care participă' nu 
numai reprezentanți ai 
două alianțe, ci și 
neangajate. „Acest 
arătat el, dovedește 
prima dată, toate 
parte în mod activ la politica 
de destindere". Conferința 
trebuie să dea impuls destin
derii. Ea trebuie să creeze un 
dinamism propriu, care să 
scoată politica de destindere 
din birouri și cancelarii, un

celor 
ai statelor 
lucru, a 
că, pentru 
țările iau

dinamism care să înglobeze 
oamenii", a subliniat Walter 
Scneel.

Apreciind că succesul pri
mei faze a conferinței depinde 
de hotărîrea fiecărei țări 
ticipantp de a contribui 
„redefinirea" raporturilor din
tre statele continentului, 
sensul întronării unor relații 
noi. bazate pe respectul prin
cipiilor dreptului 
nai, ministrul de 
luxemburgului, 
THORN, a spus : 
sfîrșitul acestei conferințe vom 
reuși să găsim un limbaj co
mun pentru stabilirea princi
piilor relațiilor politice dintre 
statele noastre, să ne dăm re
ciproc garanții în privința vo
inței de a aplica aceste norme 
în toate circumstanțele, să 
găsim mijloace pentru soluțio
narea pașnică a diferendelor, 
să stabilim un cadru și prio
rități pentru cooperarea noas
tră economică, să -liberalizăm, 
pe cît va fi posibil, contactele 
între oameni și difuzarea idei
lor și informațiilor, dacă în 
toate aceste domenii vom reu
și să facem progrese concrete 
și să nu producem doar noi 
declarații solemne și vagi — 
vom putea să ne felicităm că 
am contribuit la înfăptuirea 
unei cotituri istorice în evolu
ția Europei".

par
ia

în

internațio- 
externe al 

GASTON 
..Dacă la

HELSINKI 5 — Trimisul spe
cial Agerpres, A. Dumitrescu, 
transmite : Cu prilejul partici
pării sale la prima fază a Con
ferinței . pentru securitate și 
cooperare în Europa, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, a avut convorbiri 
cu Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
Dom Mintoff, prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe 
al Maltei, Phaedon Anninos Ka- 
valieratos, ministru supleant al 
afacerilor externe al Greciei, 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal și 
secretar federal pentru afaceri
le externe al Iugoslaviei, Mit
chell Sharp, ministrul afaceri
lor externe al Canadei, Garret 
Fitzgerald, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Irlanda, 
și cu Alec Douglas-Home, mi
nistrul afacerilor externe al 
Marii Britanii.

Au fost abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale precum 
și chestiuni cafe fac obiectul 
dezbaterilor la conferință, pers
pectiva și sarcinile care stau 
în fata participantilor în faza 
următoare, a comisiilor.

Geneva

Deschiderea lucrărilor 
sesiunii Consiliului Economic

și Social al O.N.U.

destinderePopoarele iubitoare de pace și 
internațională salută cu vie satisfacție 

începerea Conferinței

„Un capitol
se apreciază în

nou în istoria Europei0
comunicatul comun sovieto-austriac

VIENA 5 (Agerpres). — U- 
niunea Sovietică și Austria 
salută începerea Conferinței 
pentru securitate și coopera
re in Europa, menită să inau
gureze un capitol nou in is
toria Europei — relevă co
municatul sovieto-austriac 
dat publicității Ia încheierea 
vizitei în Austria a președin
telui Consiliului de Miniștri 
ai U.R.S.S.. Alexei Kosighin. 
Părțile și-au exprimat dorin
ța de a face tot ce le stă in 
putință pentru succesul con
ferinței, in scopul de a in
staura în Europa o eră a pă-

bazate pecii și a colaborării 
egalitate in drepturi.

U.R.S.S. și Austria, arată 
comunicatul, se pronunță pen
tru intărirea păcii și securi
tății în Europa in baza princi
piilor elaborate la Helsinki, 
fiecare dintre acestea avînd 
o importanță de-sine-stătătoa- 
re și de prim ordin — princi
piul egalității suverane a 
statelor, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța, 
in tangi bil i lății frontierelor,
neamestecului în treburile in
terne și colaborării reciproc 
avantajoase.

In cadrul convorbirilor din-

tre Alexei Kosighin și cance
larul Bruno Kreisky, o aten
ție specială a fost acordată 
lărgirii și adincirii relațiilor 
sovieto-austriece — sublinia
ză comunicatul. Părțile s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea 
cooperării comercial-econo- 
mice. La dezvoltarea schim
burilor economice va contri
bui, de asemenea,
deschidere la Viena a 
bănci sovietice.

Alexei Kosrghin l-a 
pe cancelarul Kreisky 
că o vizită în Uniunea
tică. Invitația a fost acceptată.

viitoarea 
unei

invitat 
să fa- 
Sovie-

VINERI 6 IULIE

GENEVA 5 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Palatul Nat'uni- 
lor s-au deschis lucrările celei 
de-a 55-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC), la care participă ce
le 56 de state membre ale Con
siliului sau ale comitetelor se- 
sionale ale acestuia. România 
este reprezentată de o delega
ție condusă de ambasadorul 
Constantin Ene, șeful : misiunii 
permanente a țării noastre pe^ 
lingă Oficiul Națiunilor Unite 
de la Geneva.

Ordinea de zi a lucrărilor, 
care cuprinde 29 de puncte, a- 
cordă o importantă deosebită 
problemelor emancipării eco
nomice și sociale a țărilor în 
curs de dezvoltare. Sesiunea es
te chemată să examineze modul 
dș înfăptuire a obiectivelor ce-

A

încheierea sesiunii Adunării
Poporului a R. 4. Egipt

CAIRO 5 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae N. Lupu, 
transmite : Cea de-a doua sesi
une a Adunării Poporului a Re
publicii Arabe Egipt și-a înche
iat lucrările. In cadrul ei au 
fost examinate o serie de pro
iecte de legi, dintre 
sînt menite să aibă 
prim ordin în viata 
și socială a tării.

Legea privind elaborarea pla-

care unele 
un rol de 
economică

nului de stat are o semnificație 
aparte. Incepînd din ianuarie 
a.c., Egiptul a trecut la înfăptu
irea decenalului 1973 — 1982, 
plan de anvergură, în cursul 
căruia urmează să prindă via
tă proiectele de electrificare 
rurală și de reconstrucție a mii 
de sate, de valorificarea a cî- 
torva milioane de feddani de 
pămînturi deșertice, și de dez
voltare în continuare a indus
triei.

lui de-al doilea Deceniu al Na
țiunilor Unite pentru Dezvolta
re, pornind de la examinarea 
succeselor și dificultăților înre
gistrate in cei doi ani care au 
trecut de la lansarea acestuia.

★
GENEVA 5 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Vorbind în cadrul 
lucrărilor celei de-a 55-a sesi
uni a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC), ca
re își desfășoară lucrările la 
Palatul Națiunilor, președinte
le sesiunii, Sergio Armando 
Frazao (Brazilia) a chemat Ia 
abordarea cu îndrăzneală, vi
goare și responsabilitate, prin 
sporirea eficacități' metodelor 
de lucru ale acestui organism, 
a problemelor dezvoltării eco
nomice și sociale a națiunilor 
lumii.

In continuare, sesiunea a a- 
doptat ordinea de zi a actuale
lor sale lucrări, care urmează 
să se desfășoare timp de apro
ximativ șase săptămîni, și a tre
cut la examinarea primului 
punct de pe agendă — dezbate
rea geperală asupra situației e- 
conomice și sociale internațio
nale, cu referire specială la 
problemele dezvoltării.

Tovarășui Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
joi după-amiază cu tovarășul 
Aii Yata, secretar general al 
Partidului Eliberării și Socia
lismului din Maroc, rare se a- 
flă în vizită în țara noastră.

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

In cadrul convorbirii au 
fost abordate probleme de in
teres comun în legătură cu 
principalele preocupări actua
le ale celor două partide, dez
voltarea, în continuare, a legă
turilor de prietenie și solidari
tate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Eliberării și 
Socialismului, precum ș' unele 
aspecte ale situației internațio
nale contemporane, ale luptei 
popoarelor pentru pace, demo
crație . și proqres, împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului.

Schimbul de informări și de 
vederi a 
mună de 
diționale de prietenie militan
tă dintre 
mân ș' Partidul 
Socialismului, în 
două popoare, al 
tii mișcării comuniste si mun
citorești internaționale. Totoda-

evidențiat dorința co- 
a adînci relațiile tra-

Partidul Comunist Ro- 
Eliberării și 
folosul celor 
cauzei unită-

tă, părțile s-au pronunțat, în 
deplin consens, în favoarea am
plificării, pe planuri multilate
rale, a relațiilor de colabora
re statornicite între Republica 
Socialistă România și Maroc, 
pe baza egalității în drepturi, 
a principiilor independentei s‘ 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, în intere
sul celor două popoare, al cau
zei păcii, înțelegerii interna1' 
onale.

A fost reafirmată hotărîrea 
celor două partide de a milita 
neobosit și în viitor pentru în
tărirea unităti' partidelor co
muniste și muncitorești, a tu
turor forțelor care acționează 
pentru continuarea și adîncirea 
actualului curs spre destindere, 
colaborare și apropieje 
popoare, 
politicii 
dictat si 
lismului 
de dominație asupra altor popoa
re împotriva discriminării rasi
ale. pentru dreptul imprescrip
tibil al fiecărui popor de a 
dezvolta 
punzător 
time, pe 
conomic

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă do caldă prie
tenie tovărășească.

între 
care luptă împotriva 

imperialiste de forță, 
agresiune, a colonia- 

și a oricărei alte forme

se 
independent, cores- 
intereselor sale leql- 
calea progresului e- 
și social.

Pe calea reconstituirii coaliției guvernamentale 
italiene de centru-stlnga Lovitură

Forțele armate 
guvernul

SANTIAGO DE CHILE 5 (A- 
gerpres). —■ Forțele armate chi
liene, avînd în vedere ultimele 
evenimente din tară, își reafir
mă sprijinul neabătut fată de 
guvernul popular — se arată 
intr-un comunicat oficial dat

chiliene sprijină 
Allende
publicității la Santiago de Chi
le sub semnătura comandantu
lui șef al armatei, generalul 
Carlos Prats, după o vizită fă
cută șefului statului de către 
comandanții celor trei arme — 
infanterie, marină și aviație.

ROMA 5 (Agerpres). — In 
principiu, nici o piedică nu se 
mai întrevede în 
stituirii coaliției 
tale italiene de 
(democrat-creștin 
cialist-democratic 
blican), sînt de părere observa
torii politici din Roma.

Direcțiunea Partidului Socia
list Italian 
noaptea de 

favoarea 
guvernul

calea recon- 
guvernamen- 
centru-stinga 
.socialist, so- 
și republi-

In 
la

s-a pronunțat în 
miercuri spre joi 
participării directe 
pe care încearcă

să-I formeze premierul desem
nat, democrat-creștinul Maria
no Rumor, după criza politică 
declanșată la 12 iunie, ca urma
re a demisiei guvernului de 
centru, prezidat de Giulio An
dreotti.

După 
care au 
n imitate 
coaliții guvernamentale, socia
liștii au subscris, la rîndul lor, 
la acest program, 
la deblocarea în mod oficial 
situație', politice italiene.

socialiștii-democrati, 
acceptat marți In una- 

programul viitoarei

contribuind
a

de stat
în Ruanda

înființarea Pieței comune 
a Caraibilor

PORT OF SPAIN 5 (Ager- 
pres). — Premierii celor patru 
țări de limbă engleză din zona 
Caraibilor — Trinidad — Toba
go, Jamaica, Barbados ș‘ Guya
na — au semnat Tratatul de la 
Chaquaramas, prin care, înce-

pînd din luna august a acestui 
an, se înființează Piața comună 
a Caraibilor. Această organiza
ție este menită să adîncească 
cooperarea în diverse sectoare 
de activitate economică intre 
țările membre.

♦
t
♦

Luptele din Carnbodgia
Patrioții khmeri desfășoară operațiuni la 16 krn. 

de Pnom Penh
Pierderi grele suferite de trupele lonnoliste

20,20

20,35

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul : Republi
ca : Eliberarea ; PETRILA : 
Batalionul invizibil : ANI- 
NOASA : Zestrea ; LONEA 
— Minerul : Seceră vîntul 
sălbatic ; VULCAN : Cow
boy ; LUPENI — Cultural : 
Alfred cel mare ; Muncito
resc. : Orizont abrupt : U- 

Poliția mulțu-
Orizont

RICANI : 
mește.

5.05
5,20

Buletin de știri ; 
Melodii în zori de zi ;

Dragi mi-s cintecul și jocul ; 
6,00—8,08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Memoria pămîn-
tului românesc ; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Muzică popu
lară ; 10,30 Melodii de Elly 
Roman și Noru Demetriad ; 
11,00 Buletin de știri;
Litera și spiritul legii ; 
„Tineri ni-s anii, tînăr 
cîntul" ; 12,00 Discul 
12,30 întîlnire c.u melodia 
populară ș‘. interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Concert de prînz ; 14,00 Com
pozitorul săptămînii ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
anchetă economică; 15,20 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Din înregis
trările lui Grigoraș Dinicu ;
16,35 Corul Liceului pedago
gic din Botoșani; 17,00 Pen
tru patrie; 17,30 Soliști în
drăgiți ai cîntecului popular ; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece

melodii preferate; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Bijute
rii muzicale; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Concert de seară ; 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
3,00 Estrada nocturnă.

21,00
12,40

13,00
15,00

11,15 
11,30 

ni-i 
zilei ;

17,30

9,00

9,30

10,00
10,05

10,50

11,10

Curs de limba rusă — 
Recapitulare (I) ;
O viată pentru o idee: 
Dr. Ignaz Semmelweis 
III (reluare);

Telex ;
Biblioteca 
(reluare), 
nu (IV);

Selectiuni
„Gala lunilor" ;
Istoria filmului 
(reluare). Iubire 
lo de viată și de

pentru toti 
Liviu Rebrea-

din emisiunea

sonor 
dinco- 
moar-

18,50

19,20
19,30

20,00

20,05

Municipalitatea răspun
de bucureșteanului (re
luare) ;
Telejurnal;
Tenis de cimp. Finala 
probei de simplu femei 
din cadrul turneului de 
la Wimbledon (transmi
siune directă);
Curs de limba engleză. 
Recapitulare (1) ;

Telex ;
Tragerea Loto ;
Cunoașteți legile ?
Publicitate ;
La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to ;

Teleconferintă de pre
să ;
1001 de seri;
Telejurnal — . Cincina
lul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor;

Cîntecul săptămînii.
Sînt student și brigadi
er de Temistocle Popa ; 
Pămînt în statui — emi
siune de versuri;

Drumuri în Istorie — 
Negru Vodă — un des
tin istoric ;
Comici vestiți ai ecra
nului ; Charlie Chaplin 
— Chariot patinează ; 
Festivalul și concursul 
cîntecului popular ro
mânesc -Maria Tăna- 
se" ;

CAMBODGIA 5 (Agerpres). 
— In multe raioane ale Cam- 
bodgiei continuă să se desfă
șoare lupte înverșunate între 
forțele patriotice și trupele lon
noliste. Potrivit unui comunicat 
al agenției khmere de informa
ții, patrioții cambodgieni au re
ușit, într-un interval de cinci 
zile, să scoată din luptă 1 000 
de militari lonnoliști, distrugînd 
2 transportoare și un elicopter. 
Trupele lonnoliste, sprijinite de 
aviația americană, au încercat, 
fără succes însă, să preia iniți
ativa în luptele desfășurate în 
jurul Pnom Penhului. La numai 
16 kilometri sud de
pațriotii au angajat lupte 
garnizoana orașului Kampong-

capitală,
cu

kantuota. Principalele artere 
de comunicație rutieră, de im
portantă strategică, continuă să 
fie controlate de forțele patrio
tice. Au eșuat încercările repe
tate ale lonnoliștilor de a pre
lua controlul asupra șoselelor 
2, 4 și 6 suferind pierderi gre
le. O serie de operațiuni ale 
patriotilor, desfășurate pe sca
ră largă, în noaptea de 3 spre 
4 iulie, în raionul Thanaltotun- 
ga, s-au soldat cu cucerirea a trei 
puncte întărite ale trupelor lon
noliste. Agenția France Presse 
precizează că soarta lonnolisti- 
lor care apără alte două, ase
menea puncte, la 37 de kilome
tri de Pnom Penh, rămîne ne
cunoscută.

KIGALI 5 (Agerpres). — Joi, 
avut Ioc în Ruanda o lovitu

ră de stat, în urma căreia ar
mata a luat puterea, actionînd 
„împotriva unor elemente care 
încercau să saboteze unitatea 
tării" — anunță un comunicat 
al Comandamentului Suprem al 
Gărzii Naționale, transmis de 
postul de radio Kigali șl reluat 
de agențiile de presă. Comuni
catul, semfiat de comandantul 
Gărzii Naționale, generalul 
Habyalimana Juvenal, ș!. de al
te autorități militare, precizea
ză că guvernul președintelui 
Gregoire Kaybanda, aflat Ia 
conducerea tării din 1961, a 
fost demis, Adunarea Naționa
lă — dizolvată și orice activita
te politică interzisă. Potrivit a- 
celuiași comunicat, a fost for
mat un „Comitet Național pen-, 
tru pace și unitate", care va 
înlocui guvernul Ia conducerea 
tării.

La cîteva ore după ce trupe
le au înconjurat clădirile gu
vernamentale, generalul Haby
alimana a convocat pe repre
zentanții diplomatici străini, pe 
care i-a asigurat că situația din 
capitală va reveni în curînd la 

normal.

. a

R->da'"in și administrația ziarului s strada Republicii, nr. 90, telefon ; 1662.

St, ț
22,10.24 de ore;
22,40 Gala maeștrilor — Ni

col a e Florei.

Petroșani 22Maximele :
grade ; Paring 15 grade. 

Minimele : ■ Petroșani 
grade ; Paring 8 grade.

URMĂTOARELE
Vreme în gene- 

cu cer variabil, 
semnala precipi- 

a- 
de 

Vîntul

PENTRU
24 DE ORE : 
ral instabilă 
Izolat se vor 
tatii slabe sub formă de 
verse de ploaie însoțite 
descărcări electrice.
va sufla slab din nord.

12

Telex

BELGRAD 5 (Agerpres). 
Turul ciclist al Iugoslaviei 
continuat 
pei a 6-a, 
(134 km), 
sovietic 
3h 27’44" 
km). In același timp cu învin
gătorul au sosit în ordine : Co- 
linelli (Franța), Tudor Vasile. 
(România), Moskalev (U.R.S.S.), 
Tanev (Bulgaria) etc.

Tricoul galben continuă să 
fie purtat de francezul Guy 
Leleu, secundat de italianul 
Rosani, la 1'08”. Tudor Vasile 
se află pe locul 9, la 2'30".

a 
cu desfășurarea eta- 
Kumanovo — Tetovo 
ciștigată de rutierul 
Anatoli Starkov In 
(medie orară 38,600

Telex

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. — 46h 39'22" ; 
2. Iugoslavia, la 5’44" ; 3. 
mânia, la 6'28” ; 4. Franța, 
6’50"etc.

Cea de-a 7-a etapă se va
pută între Tetovo și Ohrid, pe 
distanta de 160 kilometri.

Ro
la

dis-

VIENA 5 (Agerpres). - Cu 
prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Viena. fosta re 
cordmană mondială la săritura 
în înălțime, austriaca Ilona Gu
senbauer, a realizai cea mai 
bună performantă mondială a 
anului, cu rezultatul de 1,91 m.

GOTEBORG 5 (Agerpres). — 
In orașul 
continuat 
mondiale 
masculină 
ei s-a calificat pentru 
le de finală, învingînd 
echipa Belgiei, și cu 9—7 selec
ționata Cehoslovaciei. In seria 
respectivă, pe primul loc s-a 
clasat echipa R.F. Germania. 
Astăzi dimineață au loc sfertu
rile și semifinalele, urmînd ca 
seara să se desfășoare finala 
probei.

suedez Goteborg au 
joi campionatele 

de scrimă, 
de floretă a

Echipa 
Români- 
sferturi- 
cu 11—5
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