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Poate, aceste rînduri ar fi 
trebuit începute prin a evi
denția, cu sprijinul unor 
date statistice de ultimă oră, 
brigăzile de mineri care ob
țin rezultate de certă valoa-, 
re economică, situîndu-se 
astfel în fruntea întrecerii 
socialiste pentru sporirea 
producției de cărbune. Fap
tele de muncă ale acestor 
brigăzi își găsesc de fiecare 
dată loc în coloanele ziaru
lui, minerii fruntași sînt u- 
nanim elogiați pentru price
perea, pasiunea și dăruirea 
dovedite la locurile lor de 
muncă. Dar, cu toate străda
niile acestora, situația pe 
ansamblul centralei este încă 
necorespunzătoare.

O primă cauză constă în 
aceea că, dacă există mineri, 
șefi de br*Sadă și de schimb, 
care pe tot parcursul anului 
și-au îndeplinit sarcina de 
plan, și chiar care în toți 
anii de cînd lucrează în mi
nerit și-au onorat cu cinste 
titlul ce-1 poartă in societa
te, dacă există tehnicieni și 
ingineri pentru care ziua de 
muncă nu cunoaște limitele 
unui orar strict înțeles și 
specialiști care nu-și precu
pețesc potențialul creator, e- 
xistă, într-o oarecare măsură 
și reversul acestor situații. 
Mai întîlnim șefi de brigadă, 
tehnicieni și chiar ingineri 
situați la cealaltă extremă, 
aflați în ipostaza unei conti
nue (și total nejustificate) 
automulțumiri. Brigadieri 
care nu-și îndeplinesc sarcina 
de plan, maiștri, tehnicieni 
și ingineri care lasă pe mîi- 
ne ceea ce ar trebui să facă 
astăzi, sau Iasă pe seama al
tora ceea ce ar trebui să facă 
ei. In această situație, efor
turile aproape inimaginabile 
ale primilor sînt umbrite, 
anihilate, reduse la zero de i- 
nactivltatea celorlalți, sau —' 
nu avem de ce să fim indulgent) 
— de lucrul de mîntuială- al 
celorlalți pentru care... pasi
unea e direct proporțională 
cu remunerația. In timp ce 
salariații care se află în 
fruntea producției își sacri
fică nenumărate orc de 
muncă și o nemăsurată ener
gie pentru interesele gene
rale ale societății, ceilalți se 
■lasă conduși de interese în-

\__________________

guste, strict personale, înțe
legi nd că e mai bine să nu-și 
facă o ..bătaie de cap“ din 
sarcina de plan.

DeSpre optica acestora din 
urmă ar fi multe de spus. 
Oricum in aceste rînduri nu 
ne-am propus analiza aces
tei optici, cît reliefarea efec
tului ei dăunător. Deci, există

a ajuns pînă într-acolo îneît, 
după cum bine se făcea o 
remarcă, se țin adevărate co
locvii și simpozioane numai 
pe tema disciplinei (sau a in
disciplinei) iar salariați) 
care au mandatul (și datoria) 
să acționeze, în locul fapte
lor sînt în stare să vorbeas
că o săptămînă în șir, să sus

Adunările generale ale 
oamenilor muncii chemate 

să dezbată cu eficiență 

PRIIBLIMELE MAJORE AIE 
COLECEIVELOR DE MUNCĂ 

între care pe un prim plan 
se află
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salariați care nu-și îndepli
nesc datoria dar nu pregetă 
să-și socotească prețul „efor
tului" lor la fiecare pas, după 
criterii de apreciere subiec
tive. Din această cauză, după 
cum spuneam, roadele efor
turilor a zeci de brigăzi bune 
în care mineri de o înaltă 
conștiinciozitate își fac da
toria, sînt micșorate. Ce se 
întîmplă în continuare ? A- 
ceiași salariați care nu-și fac 
datoria pînă la capăt, sau 
și-o îndeplinesc cu jumătăți 
de măsură au dgyenit, prin- 
tr-un ciudat proces al regre
sului profesional (nu-1 putem 
califica altfel) adevărați 
„specialiști" în justificări. 
„Tehnica" acestor justificări

țină cele mai perfecte teorii 
pe probleme de disciplină. 
In același timp, însă, scapă 
din vedere propriile lor aba
teri de la disciplina muncii, 
dintre care cea mai gravă 
este însăși neîndeplinirea 
sarcinilor de serviciu.

Exemple despre neîndepli
nirea acestor sarcini avem, 
din păcate, destul de ipujte. 
Neplasarea corespunzătoare a 
locurilor de muncă, neasigu- 
rarea la termen a viitoarelor 
capacități de producție, ne- 
dirijarea atentă, rațională a 
liniei de front și altele, aba
teri care au constituit subi
ectul multor analize în co
loanele ziarului. Iată, și de 
această dată, o trecere în

revistă a cîtorva abateri, în
soțită de efectul lor asupra 
rezultatelor de producție pe 
ansamblul C.C.P.

La lucrările de deschideri 
și pregătiri a noilor capacități 
de producție pe centrală sînt 
restanțe de peste 10 kilome
tri. O primă deficiență (și o 
primă abatere profesională) 
o constatăm încă de la întoc
mirea preliminarelor acestor 
lucrări. Cu multă ușurință 
sînt prevăzute a se executa 
lucrări de pregătire la care, 
apoi, cu tot atîta ușurință se 
renunță. In această situație 
se naște o întrebare : oare 
cînd a dovedit o temeinică 
gîndire tehnică șeful de sec
tor, sau de compartiment — 
atunci cînd a planificat lu
crările, justificînd prin me
morii necesitatea executării 
lor, sau atunci cînd a renun
țat la ele, întocmind alte 
memorii pentru justificări dc 
altă natură? Observația este 
adresată tuturor exploatări
lor miniere, începînd cu mina 
Lupeni care raportează o 
restanță de 2 710 metri , lini
ari la aceste lucrări, și pînă 
la mina Lonea care a rămas 
în urmă cu 35 ml. Sau,'de la 
mina Petrila înscrisă și ea pe 
graficul restanțelor cu' aproa
pe 2 km de lucrări neexecu
tate, și pînă la mina.Uricani 
aflată în situația' de a rapor
ta epuizarea liniei de front. 
Curioasă este însă optica 
factorilor răspunzători de 
crearea acestei situații : deși 
sînt. primii datori să asigure 
viitoarele capacități de pro
ducție și primii vinovați 
pentru neasigurarea acestora, 
tot ei reclamă neajunsul, ca 
și cînd nu ar avea decît 
toria de a anunța forul 
telar în care zi anume 
rămîne fără, abataje, 
toate măsurile administrati
ve luate de conducerea cen
tralei, neajunsul persistă da
torită neînțelegerii, la nivel 
de șef de sector, maistru sau 
brigadier, a cerinței execută
rii la termen a pregătirilor.

Prețul de cost, ca element 
sinteticul întregii: activități, 
reflectă și el lipsa de înțele-

da- 
tu- 
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Planul lunar — în două • 
decade

Montajul conductei de alimentare cu apă potabilă care 
pornește de la barajul lacului de acumulare Valea de Pești, 
se apropie cu repeziciune de Petroșani prin contribuția con
structorilor Șantierului Livezeni al l.L.H.S. După ce, In pri
mul semestru, au lost instalați, coniorm sarcinilor de pian, 
1500 metri de conducte pe ultimul tronson, Vulcan — Petro
șani, in luna iulie, activitatea constructorilor s-a ampliiicat.

In primele două decade s-au montat 1 000 m de conduc
tă — atît cît a fost planificat a se realiza pe întreaga lună, 
pînă la 1 august urmînd a fi montați încă 500 metri. In felul 
acesta, constructorii de aici vor putea decala termenul de 
predare al obiectivului din 15 decembrie la 1 decmebrie a.c.

Echipele conduse de Constantin Popovici — montori, 
Gheorgbe Grigoraș și Boris Condrat — săpători și-au sporit 
eforturile in această lună pentru a putea raporta realizări de
osebite in cinstea zilei constructorilor.
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Șoferii
de ce au voie ?
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De acord 1 Perfect, intrutotul de acord - 
nu ne este permis să fumăm în sălile de 
spectacole, in birourile (pentru că unii se-' 
meni de-ai noștri detestă tutunul) întreprinde
rii sau instituției în care lucrăm, in mijloacele 
de transport în comun. Sănătatea, in primul 
rind ! Să fumăm (doar o facem pe... banii 
noștri) oriunde altundeva, dar să nu ne... o- 
trăvim tovarășii de muncă, prietenii, semenii I 
Să fumăm acasă, pe balcon, în parc sau la 
iarbă verde, la ștrand, pe stradă (deși nu prea 
e civilizat I). Să fumăm, dacă nu vrem sub 
nici o formă să ținem cont de atitea și atitea... 
cursuri antitutun pe care ni le recomandă me
dicina' (profesorul Arthur Schmidt din Torino 
e de părere că, dacă vrem, ascultîndu-i sfa
tul — bazat pe o cură de dușuri matinale, cu 
un dejun compus exclusiv din sucuri, fructe

Plecarea unei delegații 
de partid și guvernamentale 

române in duba
Joi a plecat la Havana o de

legație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care, la invita
ția C.C. al Partidului Comu
nist din Cuba și a Guvernului 
Revoluționar al Republicii 
Cuba, va participa Ia festivi
tățile consacrate celei de-a 
XX-a aniversări a Insurecție* 
Naționale Cubaneze.

Din delegație fac parte tova

rășii ; loachim Moga, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar a] Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., genera! 
colonel Vasile Ionel, adjunc' 
al ministrului apărării națio 
nale. Petre lonescu, membre 
al C.C. al P.C.R., ambasador1’ 
lării noastre la Havana.

La plecare, pe aeroport» 
Otopcni, delegația a fost sa 
lutată de tovarășii Janos Fa- 
•ekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Dumi
tru Turcuș, adjunct de. șef de 
secție la C.C. al P.C.R., gene- 
-al-colonel Stcrian Țircă, ad- 
’•inct al ministrului apărării 
’aționale.

Au fost prezenți Nicolas 
Itodriquez Astiazarain. amba
sadorul Republicii Cuba, și 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Redresarea producției
la mina Lupenî impune:

PARTICIPARE ACTIVA, RESPON
SABILITATE MAJORA

DIN PARTEA FIECĂRUI SALARIAT
Mina Lupeni, una din explo

atările miniere care ani de-a 
rîndul s-a situat în fruntea în
trecerii dintre colectivele de 
mineri din bazinul Văii Jiului 
și din țară, cunoaște în ultima 
vreme dificultăți deosebite in 
realizarea sarcinilor de plan.

Bilanțul tehnico-economic 
nefavorabil cu care a fost în
cheiat, primul semestru al anu
lui, a determinat comitetul de 
partid al minei să întreprindă 
o serie de măsuri concrete în 
vederea mobilizării întregii 
mase a salariaților la preluarea 
și realizarea sarcinilor de plan, 
la recuperarea urgentă -a res
tanțelor înregistrate.

Pe această linie se înscrie ș>i 
recenta ședință lărgită a biro
ului comitetului de partid din 
cadrul exploatării care și-a 
propus să analiz'eze rezultate
le înregistrate în prima deca
dă a lunii.

După cum a reieșit din ex
punerea făcută de directorul 
exploatării ing. Vasile Ciripe- 
ru. rezultatele primei decade la 
mina Lupeni sînt nesatisfăcă
toare, deficiențele semnalate 
în ultimele luni coritinuînd să 
se manifeste în mod vădit. Un 
minus de 8 594 tone de cărbu
ne extras, realizarea 
de pregătiri și de 
de investiții doar 
porție de 19,5 și,

planului 
lucrări 

in pro- 
respec- 

tjv, 20 la sută, depășirea pre
țului de cost al producției pri
mei decade cu 35 lei/tonă sînt 
doar citeva repere ale unei 
activități situate mult sub ni
velul cerințelor actuale, al po
sibilităților. colectivului. Deși 
la sfîrșitul primei decade, cu 
excepția'sectorului I, toate sec
toarele au înregistrat iinpor-

Adunarea festivă
din Capitală cu prilejul
aniversării a 25 de ani

de la semnarea tratatului
tantg rămineri sub plan, din 
cuvintul rostit de șefii de sec
toare s-a desprins ideea că e- 
xistă posibilitatea ca pînă la 
sfîrșitul lunii, în condițiile u- 
rfei mobilizări maxime a între
gului colectiv, nerealizările 
primei decade, să fie recupera
te. Dar, mobilizarea trebuie să 
cuprindă întregul colectiv, în- 
trucît considerăm că aceasta 
este ideea directoare a între
gii ședințe.

Se poate aprecia că la mina 
Lupeni cerința prioritară o 
constituie în prezent preluarea 
responsabilă de către fiecare 
salariat a sarcinilor ce-i revin 
ca bază a redresării întregii 
activități productive. Numeroa
se exemple arată că dezintere
sul, lipsa de răspundere a unor 
cadre învestite cu responsabi
lități in procesul de producție 
se află la originea unei bune 
părți din dificultățile primei

ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

de prietenie
româno-cehoslovac

Cu prilejul împlinirii a 25 
ani de la semnarea primului 
tratat de prietenie româno- 
cehoslovac și a 5 ani de la 
semnarea noului tratat de 
prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, 
joi după-amiază, a avut loc, Ia 
clubul Uzinelor „Grivița Ro
șie" din Capitală, o adunare 
festivă, organizată sub egida 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste și Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.

Lâ adunare au luat parte re
prezentanți ai Consiliului Na
țional al 
Socialiste, 
nicipal de 
Afacerilor 
oameni ai 
Uzinei „Grivița Roșie".

Socia-

importanța 
sărbătoriț au
Ion Pățan, membru 

al Comitetului Exe- 
C.C. al P.C.R., vice-

eveni- 
vorbit

Frontului Unității 
ai Comitetului mu- 
partid. Ministerului 
Externe, numeroși 
muncii, salariați ai 

Erau

ABUNDENȚA DE PRODUSE
AGRO-ALIMENTARE

In depozitele din Petroșani 
și Lupeni ale Centrului de va
lorificare a legumelor și fruc
telor au intrat, în intervalul de 
1-16 iulie a.c., importante can
tități de produse agro-alimen- 
tare destinate consumului 
populației, cum sînt: cartofi, 
140 t, roșii 155 t, varză 125 t, 
ceapă 40 t, castraveți 63 t, pre
cum și însemnate cantități de 
ardei grași, vinete, fasole ver-

de și morcovi. In aceeași peri
oadă s-au primit 25 tone pier
sici și 4 tone caise, [ar în sec
ția semi-industrializare 72 to
ne varză murată.

Pentru desfacerea operativă 
a acestor produse, pe lîngă u- 
nitățile permanente, conduce
rea C.L.F. a extins vînzares 
prin tonete, plasate in punctele 
de mare circulație ale orașelor 
din Valea Jiului,

prezenți membri ai Ambasa
dei R. S Cehoslovace la Bucu
rești.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii 
liste Cehoslovace.

Despre 
meatului 
tovarășul 
supleant 
cutiv al
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
la București, Miroslav Sulek, 
care au subliniat evoluția fa
vorabilă a legăturilor priete
nești româno-cehoșlovace, în
tărirea raporturilor de solida
ritate și colaborare între Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia, în care, rolul deose
bit l-au avut întîlnirile și con
vorbirile purtate între tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Gus
tav Husak.

Cuvîntările rostite au fost 
subliniate cu aplauze, cei pre
zenți manifestînd pentru prie
tenia frățească și colaborarea 
multilaterală 
slovacă.

româno-ceho-

(Agerpres)

fruntașii" 
artistice de a- 
clubul muncito-

Pe șantierul 
71 C. F.

Ieri brigada lui Vasile Boca 
a excavat, la adăpostul scutu
lui mecanic de susținere, ulti
mul metru liniar din rocă, re- 
alizind străpungerea tunelului 
Bănița. S-a început astfel mon
tarea inelului de susținere 575, 
care se va încheia în cursul zi
lei de azi, efectuîndu-se cu
plarea intre tronsonul executat 
prin lucrări subterane cu tron
sonul de 72 ml executat prin 
lucrări „la zi”, încheiat înain
tea străpungerii de brigăzile de 
mineri-tuneliști ale lui Si- 
mion Duruș și loan Bu
ruian. La susținerea de
finitivă, cămășuiala a doua 
din beton monolit, au partici
pat echipele de iierari-betoniști 
conduse de Eugen Mihalache 
și loan Murgu.- - - - - - - - - - - - - - - - —

proaspete și plimbări - ne putem denicoti- 
niza oganismul în 5 zile), dar, în nici un coz 
să n-o facem in locuri interzise. Știm cu toții I 
această interdicție. E.G.C.-ul, de altfel, în 
mijloacele de transport în comun de care 
dispune, nici nu mai ține să ne «invite („Vă 
rugăm, nu fumați I), ca altădată, să ne ab
ținem de la o... țigară. Oamenii, călătorii 
știu deja acest lucru. II știu demult. Au înțeles 
demult că a nu fuma într-un autobuz, unde 
călătoresc și femei și copii, e un act de civi
lizație. Ceea ce a omis E.G.C.-ul să precizeze, 
in autobuze, e faptul că interdicția politicoasă 
de altădată (care pe alocuri se mai păstrează) 
nu se referă, în nici un caz la... șoferi. Da, 
la conducătorii auto ai E.G.C.-ului, la sala
riații întreprinderii, deci I Ei fac excepție. Ei 
au voie să fumeze. Să sfideze o regulă. Un 
precept al civilizației. Sub pretextul că, ală
turi, în lateral, există oricînd (deși nu e chiar 
așa) o ferestruică deschisă, șoferii, în marea 
lor majoritate, stau mereu cu țigara 
gurii, privindu-ne ostentativ, ca 
Brando, de pe ecran, cum fumul „Amiralului 
lor ne gidilă nările. Și ne irită I De ce ? Nu 
avem intenția de a nominaliza. Nici nu ne-am 
gindit să notăm numele șoferilor care ne sfi
dează... Am recurs la aceste notații doar spre 
a invita conducerea E.G.C.-ului la un con
trol. Dacă șoferii n-ar „trage" cu vădită afec
tare din țigară (și ar fuma doar așa, i 
necesitate, din cînd în cînd) ca să 
voace... apetitul, mai treacă-meargâ, 
î-am ierta. Dar așa...

în colțul 
Marlon

din pură 
ne pro- 

, poate

I

(Continuare in pag. a 3-a)
In plin sezon canicular

Ionica FIERARU

(Continuare in pag o 3-a)

frumoasă bază sportivă 
agrement s-a înscris, 
inimoaselor sale gazde 
S. Preparatorul Lupeni 
primul loc în circuitul
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CU BAROMETRUL EXIGENȚEI, 
PRIN ȘTRANDURI...

In aceste zile, de adevărată 
caniculă, tineri și vîrstnici se 
refugiază în masă la locurile 
de agrement și mai ales la 
ștranduri, unde au și posibili
tatea de a se răcori cu o baie. 
Cum s-au pregătit aceste baze 
de agrement pentru sezonul 
estival a constituit, nu de 
mult, tema unui articol. Acum, 
revenim pentru a vedea ce ofe
ră ele iubitorilor de apă și 
soare...

...Ștrandul din Lupeni. In 
aceste zile, a atins recordul 
sub două aspecte. Primul as
pect se referă la faptul că a- 
ceastă 
și de 
grație
— A.
— pe _ 
agrementului din municipiul 
nostru. Se poate afirma că este 
„oază" unică în Vale care ofe
ră cele mai bune condiții pen
tru clipele de destindere. Anul 
acesta, ștrandul și-a primit 
musafirii cu „fața" nouă, îm
prospătată prin reamenajările 
făcute la timp. ■ Iată cîteva 
din acestea: s-au revopsit și 
reparat aparatele de zonă și 
gimnastică, vestiarele, instala
țiile sanitare, s-au reparat 
conductele,, bărcile, toate aces
te lucrări fiind încheiate încă 
din luna mai. Acum, se lu
crează la un gard de beton 
care va despărți bazinul de 
arenă. In rest, muzica din di
fuzoare e plăcută și veselă, 
verdeața îmbietoare, iar dacă 

■soarele arde prea tare, chioșcul
I.C.L.S.A.P. îl sfidează cu... 
răcoritoarele (e drept că ar 
putea fi mai îmbelșugată gama 
acestora). Apropo de chioșc, 
unul din cei mai inimoși ,.pă-

rinți" ai ștrandului, tovarășul 
Victor Ardeleanu, ne spunea 
că amatorii de cafea ar- fi 
mulțumiți dacă și-ar putea sa
tisface plăcerea de a servi și 
cîte o cafeluță. Rămîne să 
decidă cei în drept.

Ștrandul din Paroșeni (car
tierul Sohodol). L acceptabil, 
chiar... atrăgător. Și aici vin 
mulți amatori, majoritatea din 
cartier și din Vulcan. Spațiul 
fiind destul de restrîns, nu 
există posibilități decît pentru 
un teren de volei. In rest, iar
ba este un.......nisip" care te
îndeamnă la băi de soare, iar 
apa caldă și curată din bazin 
invită la „bălăceală". Cu chioș
cul de răcoritoare, o singură 
problemă : dacă se desface 
bere (știut fiind că, la ștrand 
această băutură nu trebuie să

concureze răcoritoarele), aceas
ta nu trebuie servită celor care 
nu au bilet de intrare în in
cinta ștrandului. Așa B firesc I 
Așa e logic I

In aceeași zi, am fost și 
musafiri la ștrandurile din 
Aeroport (Petroșani) și Petrila. 
Aici, barometrul exigenței 
scade sub nivelul cerințelor 
De pildă, la Aeroport — Pe
troșani, față de luna mai, s-a 
ajuns cu lucrările de amena
jare pînă la... vopsirea porții 
și a trambulinei. Deci, porțile 
proaspăt vopsite, larg deschi
se au primit pe locuitorii Pe- 
troșaniului... gratis. Ar fi fost 
culmea să se mai și plătească
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asupra organismului uman ♦ Salu- 
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♦ România, țară socialistă in curs de dezvoltare, 
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tării (Din cuvintul reprezentantului român în cadrul 
Comitetului economic al ECOSOC) ♦ încheierea 
lucrărilor sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.
♦ Senatul italian a acordat votul de încredere nou 
lui guvern de centru-stînga ♦ Lupte grele în jurul 
orașului Pnom Penh ♦ Tragerea la sorți pentru 
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scurt pro- 
cadrul a- 
manifeslări

„Cinstim
Formațiile 

matori de la 
resa din Aninoasa susțin de
mai mult timp acțiunea 
„Cinstim fruntașii" la explo
atarea minieră din localitate 
Astăzi, la ora 17, in sala de 
apel, are loc un 
gram artistic In 
cestui ciclu de 
pentru mineri.

Noi amenajări 
sportive

Uteciștii de la preparatia 
Petrila au hotărît să adauge 
terenului de tenis de cîmp 
din parcul orașului ș: o no
uă pistă de popice. De ase
menea. în incinta preparati- 
ei. sp lucrează cu sîrg la a- 
menajarea unei săli de sport, 
în care vor fi amplasate me 
se de ping-pong și șah.

Pentru locuitorii 
din Cimpa

La Cimpa s-au deschis do
uă unități de servire a popu
lației, apar/inind cooperati
vei „Unirea". Este vorba de 
o frizerie și o cizmărie, u- 
nilăfi de ale căror servicii 
locuitorii Cimpei erau lipsiți 
pînă acum.

Extinderea 
atelierului-școală

Se lucrează intens, la lăr
girea atelierului-școală al 
Liceului de cultură generală 
din Vulcan. Va apare aici, 
peste cîteva zile, o nouă clă
dire, îmbogățind astfel posi
bilitățile de formare a de
prinderilor practice ale ele
vilor. Fabrica de stîlpi hidra
ulici, care patronează liceul, 
sprijină efectiv lucrările.

SOCFILEX HI
Zilele acestea se pune în 

vlnzare 
poștale 
zionâtă 
tiona/ă
socialiste din Europa. (Ate
neul Român, București, 20 — 
29 iulie a.c.). Emisiunea este 
alcătuită din palru mărci și 
o colită.

Bîlci la Dragotești
fntre 22 și 27 iulie a.c., în 

comuna Dragotești (jud. 
Gorj), va avea loc tradițio
nalul bîlci , anual. își vor 
expune produsele membri 
ai C.A.P.-urilor, cooperati
vele meșteșugărești și pro
ducători particulari din în
tregul județ Gorj și din ju
dețele limitrofe.

In zilele de 26 și 27 
se vor desfășura aici 
tacole ale artiștilor 
tori, serbări populare, 
carnaval.

emisiuriea de mărci 
SOC Fl LEX UI, oca- 
de expoziția inlerna- 
filatelică a țărilor

iulie, 
spec- 
îtna-
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Efectele nocive ale
consumului abuziv de alcool
asupra organismului uman

Infracțiunile contra protecției munciiAlcoolul

I 
I

Patima beției, așa cum i 
se spune în limbaj popular 
alcoolismului, nu este numaf 
un viciu ci și o adevărată 
boală. Știința medicală în
țelege; prin alcoolism, un 
complex de tulburări pe ca
re le suferă organismul 
omului eare a consumat în
delung și peste măsură bă
uturi alcoolice. Așadar, al
coolismul nu este altceva 
decît rezultatul abuzului de 
băuturi alcoolice, ' alcoolul 
(spirtul curat) nefiind' alt
ceva decît o substanță toxi
că (otravă) pentru orga
nism.

Dacă băutifrile tari, este 
de la sine înțeles că produc, 
în organism, în urma- consu
mării lor un timp mai înde
lungat, tulburări din 
mai grave, 
mese a unei 
mai slabe 
tuie o neapărată
cesitate pentru
nism, cu toate că nu întot
deauna în urma consumului 
măsurat de băuturi slabe 
se produc tulburări în orga
nism.

Oarhenii de știință au ară
tat că acțiunea toxică a al
coolului atinge înainte de 
toate sistemul nervos, dizol- 
vînd grăsimile care intră în 
alcătuirea învelișului celulei 
nervoase, după care pătrun- 
zînd în celulă, îi tulbură 
grav funcțiunea, dînd naște
re la paralizia unor anumi
tor funcții de stăpînire ale 
scoarței creierului, produc 
cînd în același timp și exci
tația nervoasă a întregului 
organism. Astfel, cel care a 
băut peste măsură, ne mai 
fiind stăpîn pe sine, pe 
lingă faptul că nu se mai 
poate stăpîni de a bea mai 
departe, devine violent, al
teori apatic, este irascibil, 
(se supără ușor și din ori
ce), vorbește fără rost, de
vine de multe ori trivial, 
pierde simțul de răspundere 
față de muncă, nu mai este 
disciplinat, provoacă scan
daluri, nu-și mai vede de 
familie și poate deveni de
seori un grav pericol public.

Așa zisul curaj și așa zisa 
vioiciune a bețivului, de 
multe ori îl poate duce la 
accidente grave care îl poa
te costa viața sau infirmi
tatea lui și a semenilor.

Consumul îndelungat de 
alcool vatămă pe Iîngă sis
temul nervos și ficatul, rini
chii, stomacul, intestinele, 
inima etc., ducînd la slăbi
rea rezistenței organismului 
față de boli. Alcoolicul se 
poate ușor îmbolnăvi de boli

pe arși- 
provoca 
la cap, 
la înce- 
căldură 
ulterior

Ana 
re- 

Italia o 
scrisoare prin care este 
anunțată că un horticultor 
din această țară a realizat, 
după o îndelungată și per
severentă muncă de selec
ție, un trandafir de o dis
tinsă frumusețe, căruia i-a 
dat numele cunoscutei sa
vante române. Florile, cu 
petale catifelate, bogate, au 
o culoare roșie, fermecătoa
re. Creatorul trandafirului 
— fost pacient al Institutu
lui de geriatrie din Bucu
rești — a dedicat opera sa 
floricolă tinereții, ca un 
omagiu adus muncii pline' 
de abnegație a echipei de 
medici condusă de prof. 
Ana Aslan, al cărei scop 
este lupta împotriva bătrî- 
neții.

cele 
consumarea Ia 

băuturi chiar 
nu consti- 

ne- 
orga-

prieten
sau

dușman ? (II)

diferite : sifilis, cancer, tu
berculoză etc., căci fiind în
continuu în stare de ebrie
tate nu mai ține seamă de 
regulile igienice pe care ori
ce om normal trebuie să le 
păstreze și astfel comite gre
șeli foarte 
lui cît și 
colectivului 
parte.

In
care 
bine 
lele 
sumă de bani 
iește pentru rachiuri de pil
dă, se obțin pentru organism 
de două ori mai multe calo
rii cumpărînd lapte, de cinci 
ori cumpărînd cartofi și de 
șase ori mai multe calorii 
cumpărînd pîine, cheltuiala 
aceasta fiind cu adevărat

dăunătoare atît 
familiei și chiar 

din .care face

folositoare. Este, de aseme
nea, greșită părerea că al
coolul în cantități mari ar 
fi necesar anumitoi catego
rii de oameni ai muncii, (fo- 
chiști, topitori, bucătari, mi
neri, muncitori de la salu
britate etc.); alcoolul nu 
este necesar nici celor ce lu
crează în frig, vînt, ploaie, 
cum ar fi muncitorii foresti
eri etc. Dimpotrivă, 
ță alcoolul poate 
congestii mai ales 
iar la frig, după ce 
put dă senzația de 
pentru scurt timp,
senzația de frig este și mai 
mare decît la cel ce nu fo
losește alcoolul.

Dacă în țările capitaliste, 
alcoolismul este urmarea să-, 
răciei și a exploatării cres- 
cînde a celor ce muncesc, a 
șomajului, a nesiguranței zi
lei de mîine și a decadenței 
vieții spirituale, în societa
tea noastră socialistă, în ca
re au fost stîrpite rădăcinile 
sociale ale alcoolismului, 
mai întîlnim din păcate, ea 
o urmare a educației defici
tare oameni care abuzează 
d'e alcool. Pentru ca aceștia 
să-și dea seama că folosind 
alcoolul peste măsură, nu 
fac decît să-și distrugă sănă
tatea și fericirea lor și a fa
miliei lor, e nevoie de un 
front comun preventiv al 
nostru, al tuturor.

In privința tratamentului 
celor deveniți alcoolici, sînt 
astăzi numeroase mijloace 
destul de eficace care duc 
la stăvilirea și chiar vinde
carea acestui viciu. Cel care 
a căzut în această
trebuie să știe însă, 
coolismul este o boală 
re și-o poate vindeca 
suși.

Trebuie să reținem
ții că societatea nu este 
nimic obligată să suporte și 
să ajute pe cei care nu vor 
să colaboreze cu noi la des
ființarea acestei boli sociale.

ce 
le 
să 
făcute,

privește caloriile pe 
dă alcoolul, este 
știm că după calcu- 

pentru aceeași 
ce se cheltu-

patimă, 
că 
pe 
el

al- 
ca- 
în-

cu to-
cu

Dr. Florian GHIȚÂ, 
Spitalul unificat Lupeni

ope- 
fața 
exi-.

regi-

In ansamblul măsurilor pen
tru creșterea și perfecționarea 
forțelor de producție, pentru 
ridicarea bunăstării poporului, 
statul nostru acordă o atenție 
deosebită protecției muncii și 
ocrotirii sănătății, grija pentru 
om constituind — după cum se 
știe — o trăsătură esențială a 
orînduirii noastre socialiste.

Potrivit Legii 5'1965 — modi
ficată prin Decretul nr. 48/1969 
—, protecția muncii are drept 
scop asigurarea celor mai bune 
condiții de muncă, prevenirea 
accidentelor de muncă și îm
bolnăvirilor profesionale. Pe li
nia realizării acestei finalități, 
se înscrie și reglementarea 
răspunderii penale pentru fap
tele de neluare a măsurilor de 
protecția munci.' sau de neres- 
pectarea acestora și care, în 
condițiile legislației noastre, 
constituie infracțiuni de pe
ricol independent de produce
rea efectivă a unui accident 
sau îmbolnăvire profesională.

Pentru ca această răspunde
re să fie angajată trebuie însă 
îndeplinite anumite condiții. 
Astfel, obiectul încălcării tre
buie să fie o dispoziție legală 
de protecția muncii (prevăzută 
în norme) și nu orice dispozi
ție de natură tehnică sau orga
nizatorică privind procesul de 
muncă. Subiectul încălcării prin 
nerespectarea măsurilor luate 
poate fi orice persoană — an
gajat, ucenic, elev sau student 
(aflat! în practică) precum și 
persoana căreia i s-a permis

accesul la locul de muncă res
pectiv — singura condiție, sub 
acest aspect, fiind aceea a in
struirii ei, căci numai cel ce 
cunoaște normele poate lua 
măsuri sau să respecte măsuri
le luate. Trebuie însă mențio
nat faptul că în primul rînd 
răspund cei care potrivit Leqii 
5/1965 (art. 8) sînt obligați să ia 
măsuri: cei ce conduc, organi
zează și supraveghează pro-

ie profesională, iminent — un 
„aproape accident" — sau, în 
locurile ce prezintă un pericol 
deosebit, să dea naștere unei 
posibilități reale de accidenta
re sau îmbolnăvire.

Există pericol iminent în ca
zuri de pușcare în metan pes
te 2 la sută, lucru sub tensiune, 
efectuare de lucrări la înălțime 
sau adîncimi fără centură de 
siguranță, folosirea unor căi

Sec
LEGILE TĂRII

ducția, pînă la șeful de echipă 
inclusiv. Cei chemați să res
pecte aceste măsuri, în caz de 
abateri, răspund și ei penal 
(alături de răspunderea contra
vențională și disciplinară) căci 
ocrotirea vieții și sănătății ce
lor ce participă la procesul 
muncii nu s-ar putea realiza în 
caz contrar.

O altă condiție, importantă 
pentru 
penale 
carea 
muncii
de accidentare sau îmbolnăvi-

a

angajarea răspunderii 
este și aceea ca încăl- 
normei de protecția 
să producă un pericol

Salubrizarea
dezvoltarea municipiului

m cu

de acces interzise, lucru sub 
tavan neasigurat etc. precum 
și în toate situațiile periculoa
se în care se impune — prin 
norme — măsura evacuării oa
menilor de Ia locul de muncă. 
Există posibilitate de acciden
tare în cazuri de neaslgurare cu 
aparate de protecție sau echi
pament de protecție, lipsă,
indicatoarelor avertizoare, lip
să a preșurilor de cauciuc 
Iîngă motoarele electrice, 
copturire după pușcare (uneori 
poate există, într-un asemenea 
caz, pericol iminenet), obosea
lă rezultată din prelungirea 
timpului de lucru, etc.

Dar pentru ca încălcarea nor
mei de protecție, în condițiile 
de mai sus, să angajeze răs
punderea penală, se cere ca a- 
ceastă încălcare să fie făcută 
cu vinovăție — cu intenție sau 
din culpă. In acest din urmă 
caz (cel mai frecvent) culpa se 
prezintă sub mai multe forme : 
sub forma neglijentei (nelua-

pe 
ne-

rea celor ma; elementare 
suri de prevedere), a nebăqări* 
în seamă ( a nu da atenție unui 
început de pericol), a nepăsă
rii (dezinteres, lăsarea lucruri
lor în voia, soartei), nedibăcie 
(insuficienta stăpînire a activi
tății depuse), nepriceperii (lip
sa cunoștințelor necesareJ, ne
socotinței (imprudență), teme
rității (încrederea în sine exa
gerată, atitudine de bravadă).

Amintim ce nu .există răs
pundere atunci cînd intervine 
un element neprevăzut, și de 
neînlăturat, chiar dacă • s-ar 
depune maximum de atenție și 
exigentă posibilă (erupții 
metan, ’alutiecări de tereh, 
vituri de coperlș, etc.)., .

Sancțiunile penale ce se a- 
plica celor ce încalcă cu vino
văție normele de proiecția 
muncii sînt de pînă la 2 ani în
chisoare în caz de pericol imi
nent sau pînă la 3 ani închisoa
re în cazul în care pericolul 
s-a creat în locuri deosebit de 
periculoase (delimitate și sta
bilite în preliminarii și pe hăr
țile unității). Pentru cazurile 
în care infracțiunea se produ
ce din culpă, în formele arăta
te, pedepsele de mai sus se re
duc la jumătate.

Cunoscînd dispozițiile le
gale privitoare la protecția 
muncii, condițiile în care este 
angajată răspunderea penală — 
alături de celelalte forme de 
răspundere — și asigurînd cu 
mai multă exigență un climat 
de strictă respectare a legali
tății în acest domeniu, vom 
contribui în mai mare măsu
ră la prevenirea accidentelor 
de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale, atît de frecvente, 
încă, în unitățile — mai ales, 
miniere — din Valea fiului.

de
lo-

David MANIU 
Procuror șef la Procuratura 

locală Petroșani

I 
I

Dezvoltarea economică ra
pidă, creșterea generală a 
nivelului de trai și diversi
ficarea bunurilor de larg 
consum de care dispun ce
tățenii, sînt elemente care 
fac ca problemele legate de 
asigurarea salubrității orașe
lor aflate în continuă extin
dere să capete o importan- 

Colectarea, 
depozitarea 

reprezintă

ță deosebită, 
transportul și 
rezidurilor 
rațiuni care ridică în 
activității gospodărești 
gențe tot mai mari.

Valea Jiului este o 
une cu o mare concentrație 
urbană care va cunoaște în 
continuare o dezvoltare sus
ținută, în pas cu amplifica
rea exploatării zăcămintelor 
de cărbuni.

Perspectiva creșterii popu
lației Văii Jiului și necesita
tea ridicării eficienței lucră
rilor de salubrizare au cons
tituit motivele pentru care 
Exploatarea de gospodărire

comunală Petroșani a studi
at posibilitatea îmbunătăți
rii sistemului actual de eva
cuare a resturilor menajere...

Potrivit unui studiu întoc
mit de o comisie tehnică- 
economică din intreprindere, 
se va trece la înlocuirea re- 
cipienților destinați colectă
rii gunoaielor cu conteinere 
avînd capacitatea de 1 mc. 
Folosirea conteinerelor va 
aduce, pe Iîngă un grad spo
rit de igienă, avantaje ec'p- 
nomice certe. Astfel, pînă în 
prezent, numai în cartierele 
Carpați, Aeroport și Cons
tructorul (în care se va in
troduce experimental pri
mul lot de 30 de conteinere) 
erau necesare patru autoca
mioane, deservite de 4 șo
feri și de 12 încărcători. 
Prin conteinerizarea trans
portului și folosirea unor 
autocamioane prevăzute cu 
braț de macara, personalul 
de deservire, se va reduce la 
numai 3 șoferi și 3 încărcă-

Conteinerizarea transpor
tului de gunoi se va realiza 
în două etape : în prima se 
vor experimenta cele 30 de 
conteinere care au fost deja 
confecționate în cadrul co
operativei „Unirea", iar apoi 
se Va trece la generalizarea 
în tot municipiul.

Noul sistem de colectare 
și mecanizare a operațiuni
lor de încărcare și descărca
re va duce la realizarea 
unor importante economii și 
la creșterea gradului de sa
lubrizare a orașelor Văii Ji
ului.

Pentru reușita perioadei 
de experimentare și urgen
tarea generalizării noului 
sistem, cetățenii din cele 3 
cartiere susmenționate au 
datoria să evite deteriorarea 
conteinerelor ce au fost re
partizate în punctele gospo
dărești.

Ing. Nicolae FURDUI
E.G.C. Petroșani

Pe Valea Oltului
și tratament

...s-a dat 
sat de 
trei km 
une Călimănești, noua ame
najare turistică de la Seaca 
dispune de 120 de locuri în 
căsuțe, un mic restaurant' cu 
o bucătărie haiducească, o 
terasă și un loc de parcare

în folosință un nou 
vacanță. Situat' la 
de renumita stați- 

noua 
la

auto. Se află în curs de a- 
menajcire o plajă sî un ștrand. 
O veste similară și de 
Ocnele Mari, stațiune 
datorită existenței unul 
cu apă iodată atrage 
care vară un mare 
de vizitatori. Aici a 
menajat de asemenea 
de vacantă cu 100 de locuri.

la 
care 

lac 
în fie-
număr 

fost a- 
tin sat

în stațiunea balneară Sîngeorz-Băi

cîte-o învoire de o zi-două, 
cîte un ciubuc cînd se ivea 
prilejul. Ba-i învirteam și pe 
colegi, pînă și pe șeful de 
birou, pe nea Hlr/ogaru, ăl de 
ieși la pensie. In biroul nos
tru nu mișca nimeni un deget 
fără să fiu consultat. „Ia să 
ascultăm și părerea unui om 
cu carte 1" zicea sfătosul nea 
Hirțogaru. Dovadă că tre
ceam cel mai deștept dintre 
toți. Credeam că pe postul

mic. Niște rutinafi, plafonați 
și birocra(i. Marea lor pasiu
ne sint hirtiile, pe care eu 
nu Ie pot suferi. Am încercat 
să-i conving să simplificăm 
formularistica, să nu ajungem 
sclavi ai hîrtiilor, dar n-am 
găsit înțelegere și atunci a 
trebuit să mă chinuiesc de 
unul singur să rezolv marea 
problemă. Găsisem, după 
multă bătaie de cap, o solu
ție simplă, la îndemîna ori-

urmă. Mă și vedeam într-o u- 
niformă cu fireturi, ca un 
mareșal. De fapt însă eram un 
fel de ajutor de portar.. Uni
forma cu fireturi o avea nu
mai portarul șef. EI aflase că 
sînt om cu carte și de aceea 
și-a zis că e mai rezonabil 
să-mi dea niscaiva sarcini pe 
măsura pregătirii mele. Tot 
mă pricepeam eu la agrono
mie, drept pentru care m-a 
pus să ud zilnic florile, ar

Eu, 
fost 

pentru' 
pornit 
de e-

a-

Mă îndoiesc eă se află prin
tre dumneavoastră vreunul 
care să mă cunoască mai 
bine decît mă cunosc eu. Nu 
de alta, dar sînt om citit, am 
doi ani de facultate, la agro
nomie, și din cărți măcar tot 
m-am ales cu ceva. Cu o cu
getare filozofică, care sună 
cam așa: CUNOAȘTE-TE PE 
TINE ÎNSUȚI I E o cugetare 
la cate... cuget mereu. D-aia 
pe mine puțin mă interesează 
alte persoane. Fiecare cu bu
cătăria lui 1 Eu să mă cunosc 
pe mine, ceilalți să se cu
noască pe ei 1 Eram în anul 
doi de facultate cînd am
flat de maxima asta și aflînd-o 
mi-au venit mințile la cap. 
N-o putusem afla mai din 
timp ? Cu ajutorul ei am în
ceput să mă cunosc și să 
trag concluzia că pînă atunci 
habar n-avusesem cine sint, 
ce vreau, ce țel urmăresc. 
Chiar, cum am ajuns eu la 
agronomie ? Ce căutam aco
lo ? Doar după absolvire, a- 
gronomiî sînt repartizați la 
sat, în argricultură. Auzi, eu 
băiat născut și crescut la o- 
raș să lucrez la tară I Fugi 
dom’le cu ursu I

Si am fugit. Adică nu, m-am 
întors in Valea Jiului, la o- 
raș. Am însă niște babaci exi- 
genți: l-au trimis pe Mitică 
— adică pe subsemnatul — 
să muncească. „Pai n-o să te 
ținem floare la fereastră 1“ 
mi-au zis. Uite așa am 
funcționar într-un 
strimt. Strimt pentru 
că, de, nu sînt ca a/fi 
(ionărași. InChipuifi-vă : 
cu facultatea începută, 22 de 
ani și aproape
Dar 
așa 
ales 
știe 
pe-o fată și pe alta și basta 1 
învirteam însă și altceva :

Sint un om
toba de inițiativă

— Povestire satirică —

ajuns 
birou 
.mine 
func- 

om

suta de kile. 
decît în mină, bine și 
într-un birou strimt. Mai 
că n-aveam de făcut cine 
ce : învirteam o hirtie

rămas vacant am să fiu pus 
eu. Aș ! L-au numit pe Gămă
lie, unu adus naiba știe de 
unde — scund și costeliv de-1 
sufla vlntul. Nu cred să aibă 
peste cincizeci de kilograme. 
Adevărată gămălie I Ăsta 
să-mi fie mie șef, să mă co
mande ? Pe mine, om cu stu
dii. cu suta de kile 1 Al dra
cului însă 1 A pus piciorul în 
prag, cu el nu era de glumit. 
M-a încărcat cu sarcini, că nu 
mai pridideam. Un kil 
am dat jos de pe mine 
lună. Ce, voia să ajung 
Nici una, 
ce crede/i 
pus ? Să-mi 
ritul de inițiativă. Auzi, 
mie 1 Păi toți la un 
n-aveau atîta inițiativă cită 
aveam eu. Le mai puteam da 
și lor, dar culmea îndărătni
ciei, dom’le, nu acceptau ni-

nfci 
că și-a 
dezvolte

juma’ 
intr-o 
ca el? 
două, 

pro- 
spi- 

el 
Ioc

cui, că, de, sint om cu iniția
tivă : aruncam la coș hirtiile 
care credeam eu că ar fi de 
prisos. Tăiam în carne vie să 
se simtă că era acolo cineva 
neiertător cu birocrația. Nu
mai că ăia gindeau anapoda 
și au început să caute bezme
tici ba o factură, ba o cores
pondentă, ba mai știu eu ce. 
Cum să le găsească în fișete 
sau în vreun dulap cînd gra
tie mie și coșului ele luaseră 
drumul crematoriului ?

Cînd s-a aflat, am pătit-o 
rău. Noroc însă că m-am a- 
les numai cu o amendă pe 
care am simfit-o cîteva luni 
la leafă. Apoi, după un timp, 
cîtorva din birou ni s-au des
ființat posturile. Mi s-a spus 

. să aleg între munca în sub
teran și funcfia de portar. Fi
rește, am ales-o pe asta din

fă 
îmi 

o 
al-

buștii și pomii de pe aleea de 
la intrare. Niciodată vegeta
ția asta n-a fost udată ■ așa 
cum am udat-o eu de cmd mi 
s-a dat în primire. „Mai 
economie de apă, bre, 
spunea porlarui-șef, că 
să seci conductele 1“ Sau,
tădată : „Ai căpiat ? Oprește 
pompa, omule, nu vezi că vi
ne ploaia ? Apuce ea apă 
s-ajungă o lună 1“ Auzi, nici 
atîta lucru nu știa că plante
le de aici sint obișnuite cu 
HjO de la cpnductă, nu cu 
apă chiorens, de ploaie. 
Și-apoi< de ce să mă las la che
remul forțelor oarbe ale na
turii dezlănțuite ? Dar cum 
poți privi lucrurile în chipul 
ăsta dialectic dacă nu cunoști 
nifică filozofie, ceva agrono
mie și dacă ești lipsit de 1- 
nitiativă, ca portarul șef ?

Acum s-a petrecut cu mine 
o schimbare neașteptată : s-a 
desfiinfat funcfia de ajutor de 
portar. Bietele flori și arbuști! 
Cine o să le mai ude ? 
împreună cu alții am 
trimiși să ne calificăm 
munca în abataj. Am 
cu gîndul să ajung șef
chipă. Doamne, de cînd tîn- 
jesc după o funcțișoară care 
să înceapă cu cuvîntul ȘEF, 
să am și eu, în fine, subal
terni, să dau porunci, să tiu 
ascultat, să fac propuneri 
pentru premieri să nu cric- 
nească nimeni în fata mea, 
să mă impun, să mă afirm, 
să... Nu, nu la întreținere să 
mă dea, e un lucru inferior pen
tru nivelul meu. La cărbune 
dom’le 1 Acolo să mă dea ? 
Cum am să mă descurc ? Nu 
vă facefi griji! Mă știți doar 
tobă de inițiativă. Mai întîi 
vreau să precizez că n-o să 
ne năpustim cu pikhamerele 
asupra cărbunelui de cum o 
să intrăm în șut. Asta e cea 
mai mare greșeală pe care o 
poate face un miner. Un lu
cru bun trebuie pregătit te
meinic. D’aia o să ne sfătuim 
ori de cîte ori intrăm în șut. O 
să discutăm, să aflăm păreri
le ortacilor despre ce și cum 
trebuie să facem, cînd și un
de să atacăm ortul. Cite nu 
sînt de discutat 1 Numai așa 
pot apărea idei valoroase, i- 
nițiative noi. Trebuie să 
cutăm două 
ne I Trebuie 
ore ? Și mai 
sînt discuții despre fotbal și 
aprozar, ci pe probleme de 
muncă. Și să nu-mi spuneți 
mie că asta nu s-ar răsfrînge 
asupra producției de cărbu
ne 1 încercați să-mi aplicați 
inifiativa. Zău că nimic nu-i 
mai ușor 1

...a fost inaugurat un 
toriu care 
deosebite 
nătății 
boli 
mac 
dire, 
cîte 
fost construită în 
nivel, cu terase care deschid 
o frumoasă perspectivă spre 
crîngurile de pin și molid 
din apropiere. Alături, se 
află în fază finală de cons
trucție un alt sanatoriu, ri
dicat din fondurile sindica
telor. care va avea o capa-

ore ? Foarte 
să discutăm 
bine. Doar

Sana- 
asigură condiții 

de îngrijire a să- 
celor suferinzi de 

hepato-biliare, de sto- 
și diabet. Moderna clă- 
cu 450 de 
două locuri

camere a 
fiecare, a 
trepte de

citate de cazare Și trata
ment de 600 locuri. Noile sa
natorii sîni completate cu 
cantine, spații de lectură și 
jocuri distractive, 
matizarea acestei 
balneare s-a aplicat 
prima 
mita 
trivit 
spațiu 
reâ aleilor a spațiilor verzi 
se face după numărul orelor 
cu soare 
timpuri.

La siste- 
localități 

pentru 
așa nu-dată în țară

.hartă a . soarelui", po- 
căreia amplasarea în 
a clădirilor, orienta-

din diferite ano-
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I
I
I
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I
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preparării 
a fost in

ventat în secolul al 
XVI-lea, la Roma. O sută 
de ani mai tîrziu, la Paris, 
ia ființă prima „fabrică" de 
înghețată din lume, dar
produsul răcoritor a deve
nit accesibil maselor de 
consumatori abia în secolul 
trecut, cînd un american a 
realizat o mașină simplă, 
adecvată tehnologiei tutu
ror laboratoarelor de cofe
tărie. Tot în secolul al 
XlX-lea, înghețata devine 
cunoscută ca produs curent 
de cofetărie și în țara noas
tră. Astăzi, fabricile și la
boratoarele de produse ră
coritoare realizează zilnic, 
în medie, numai în Bucu
rești, circa 5-6 tone de în
ghețată, indiferent de ano
timp.

cons- 
din 
este 

nata-
Cea mai veche 

trucție civilă 
țara noastră 

considerată a fi casa 
lă a lui Matei Corvin, din
Cluj. Clădirea are ziduri 
foarte groase, fiind reali
zată în stilul arhitectonic 
gotic. Ea datează din pri
ma jumătate a secolului al 
XV-lea. Cea mai veche 
construcție încă utilizabi
lă, a rămas însă biserica 
din Densuș, de Iîngă Ha
țeg. S-a stabilit câ ea du
rează de peste 1600 de ani, 
fiind clădită, în bună par
te, cu pietre scoase din 
antica cetate a Sarmizege- 
tusei.

Potrivit unor statis
tici de vînătoare, tn 
lume trăiau — cu

două secole 
peste 

zimbri 
americani.

trăiau
■ în urmă

6 milioane 
europeni și 

In se-
de 
bizoni 
colul trecut, numărul aces
tora se redusese Ia 2 500, 
iar între cele două războa
ie mondiale supraviețuiau 
pe pămînt doar 52 de ase
menea animale. In ultimele 
două decenii, această spe
cie, condamnată la pieire, 
a început a fi ocrotită în 
Polonia, România, S.U.A. 
și U.R.S.S., unde i s-au 
creat rezervații anume.' 
Dispărută în secolul al 
XVIII-lea din țara noas
tră, cînd ultimul zimbru a 
fost . vînat în Bucovina, 
specia a fost recolonizată 
în Carpați, în 1957, numă
rul animalelor ’ fiind de 
atunci în creștere.

Atomul s-a pus în sluj
ba omului pe diverse 
planuri. Unul dintre 

acestea este agricultura, 
domeniu în care energia din 
structurile intime ale mate
riei și-a dovedit virtuți. Ap
titudinea energiei nucleare 
de a modifica materialul 
genetic al celulelor repro
ducătoare, provocînd, în a- 
cest fel, mutații, a făcut po
sibilă obținerea unor plan
te ameliorate, cultivate as
tăzi în multe țări. Astfel, 
între alții, cercetătorii ro
mâni au obținut, folosind 
radiații de diferite tipuri, 
linii de orz de toamnă tim
puriu, mai productive, cu 
talia mai scurtă. Creația 
de varietăți „atomice" con
tinuă. Tot cu ajutorul izoto
pilor radioactivi s-au putut 
obține plante mai rezisten
te la boli. In Argentina a 
fost creat un or? rezistent 
la mană, în Japonia — orez 
rezistent la pirieuloză, iar 
în România — fasole foarte 
rezistentă la boli, 
și orz rezistent la 
zburător.
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precum 
tăciunele

pentru 
preferă

bună
care

stiloului. Se 
neplăceri 

prea...

N. PALTIN

(Agerpres)

O veste
cei 
pixul 

pare că micile 
provocate de pasta 
fluidă rămîn de domeniul 
trecutului. Un colectiv con
dus de ing Aurelia Bro- 
nescu, de la întreprinderea 
..Flamura Roșie" din Sibiu, 
a elaborat o rețetă origina
lă de preparare a pastei 
pentru creioanele cu bilă. 
Incepînd din a doua jumă
tate a acestui an se va fo
losi în exclusivitate această 
pastă, care prezintă — du
pă aprecierile specialiștilor 
— calități net superioare 
celor procurate pînă acum 
din import.

Același colectiv a stabilit 
și rețeta de fabricare a 
cernelurilpr speciale pen
tru creioanele cu fibră 
(cunoscute sub denumirile 
comerciale 
preș" și 
cerneală cu 
tă de cele 
cele pentru

„Sextet", .,Ex- 
..Presto"). Este o 

totul deosebi- 
tipografice sau 
stilouri.

(Agerpres)

l
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gere a problemelor tehnice 
și organizatorice ale procesu
lui de producție, în comple
xitatea lor. O singură unita
te a Centralei cărbunelui a 
obținut economii ia prețul de 
cost în semestrul I al anului. 
Este vorba de mina Paro- 
șenj, conducătorilor căreia li 
se cuvin toate aprecierile în 
acest sens. In rest, s-au înre
gistrat substanțiale depășiri 
ale indicatorului amintit. 
Poate e bine ca aceste depă
șiri să fie cunoscute și de 
salariații exploatărilor. Mina 
Lonea a obținut o depășire 
de 13,22 lei; Petrila de 14,4 
lei, Dîlja de 19,30 lei, Vul
canul de 19,05 lei. Alte ex
ploatări, prin variațiile de 
depășiri ce le raportează vin 
drept exemplu al preocupări
lor inegale, inconstante pen
tru îndeplinirea prețului de 
cost: Aninoasa obține o de
pășire de numai 9,29 lei, în 
timp ce minele Lupeni și 
Uricani raportează depășiri 
de 3—4 ori mai mari: 21,62, 
respectiv, 35,86 lei. Rezulta
tele slabe obținute de unele 
colective întrec orice aștep
tări. Nici nu poate fi altfel 
atîta timp cît a scăzut preo
cuparea multor formații de 
lucru, a multor brigadieri, 
maiștri, ingineri pentru recu-

perarea armăturilor de sus
ținere, și în general pentru 
reducerea cheltuielilor mate
riale. ■ Numai consumul de 
transportoare într-un an de
pășește cifra de 400 bucăți 
Uneori, lucrurile se petrec 
cam așa : se termină o lucra
re, crațerul e abandonat de
oarece pentru lucrarea urmă
toare brigada cere un crațer 
nou din magazie și, bineîn
țeles, îl primește. Faptul ilus
trează 
multe 
și de 
filiera

destul de semnificativ 
deficiențe de practică 
gîndire economică pe 
maistru—inginer—eco

nomist, dar mai ilustrează și 
lipsa de control și de exi
gență pe care ar trebui să le 
manifeste conducerile ex
ploatărilor. Oricum, este de 
neînțeles o risipă făcută cu 
atîta seninătate în dauna in
tereselor comune ale salaria
tului și întreprinderii.

Observațiile făcute mai 
sus nu ne aparțin în între
gime. Ele sînt, în cea mai 
mare parte, o sinteză a criti
cilor făcute de către tovară
șul ing. Vasile Ogherlaci, di
rectorul general adjunct al 
C.C.P., la adresa conducăto
rilor de exploatări miniere 
prilejuite de o recentă ana
liză a stării producției. Din 
analiza făcută s-a desprins 
ca o concluz.ie cerința inten
sificării preocupărilor pentru

rezolvarea sarcinilor de ser
viciu la nivel de brigadă, de 
sector și chiar de exploatare, 
astfel ca eforturile făcute în 
subteran și la suprafață de 
majoritatea salariaților care 
se străduiesc zi de zi pe li
nia autodepășirii, să nu fie 
cu nimic umbrite, să nu fie 
diminuate de alții — fie ei 
brigadieri, maiștri sau ingi
neri — salariați care se păs
trează în limitele opticii gre
șite la care am făcut referiri

In aceste zile vor avea loc 
adunările generale ale oame
nilor muncii. Cu acest prilej, 
participanții la adunări sînt 
chemați la o largă și eficien
tă dezbatere, a neajunsurilor 
ce persistă în unele sectoare 
de activitate, la reliefarea în 
spirit critic și autocritic a 
deficientelor, la combaterea 
fermă a atitudinilor contra
re celor proprii progresului 
general, astfel îneît brigăzile 

. sau sectoarele în care și-a 
făcut loc spiritul călduț al 
automulțumirii, să fie activi
zate pe linia valorificării su
perioare a potențialului teh
nic și uman, de gîndire crea
toare, de care dispun, astfel 
ca restanțele create în acest 
început de semestru — iar 
la unele unități restanțele 
înscrise pe grafic încă din 
semestrul I al anului — să 
fie recuperate în totalitate 1

(Urmare din pag. 1)

în
în 
aceștia
în grupuri organizate,

Redresarea producției la mina lupeni
Cine caută... 

găsește
Ol.ARIU ZAHARIA, 

recidivist din Petrila a 
găsit un nou stil de a-și 
completa garderoba... De 
la lamilia A. I. a luat o 
bluză, de la B. A. a că
mașă. La M. V. a găsit 
mai multe obiecte de îm
brăcăminte pe placul 
său. Un singur costum ii 
mai lipsea pe care după 
atitea căutări l-a găsit. 1 
l-a... oferit instanța obli- 
gindu-1 să-l poarte un an 
și 6 luni.

„Răsplata" 
tatălui, 
rătăcitor

Obligai în anul 1971 
să plătească pensie de 
întreținere fiului. său, se 
părea că NICOLAE CO- 
TOLAN, din Vulcan și-a 
înțeles datoria de părin
te. Dar, după două luni 
a dispărut fără urmă. A- 
cum are o... adresă preci
să timp de 10 luni. Răs
plata pentru „rătăcirile" 
sale fără griji, pentru 
dezertarea sa de la o e- 
lementară obligație ome
nească.

!■■■

permanent
De. cînd a fost condam

nat o dată pentru furt din 
avutul obștesc, GEORGE 
HUȚULEAC, din Vul
can, se pare că a devenit 
clientul... permanent al 
organelor de miliție.

Consuma zilnic dileri- 
te cantități de alcool du
pă care își alunga cu a- 
menințări soția și copi
lul.

Condamnat la o lună 
de închisoare contraven
țională, va tace o pauză... 
după care ar fi mai bine 
pentru el să-și schimbe 
năravul

decade. Sistemul de benzi 
transport de la orizontul 
nu-și mai poate regăsi „caden
ța" de cîteva zile, defecțiunile 
electromecanice se țin lanț, fă
ră ca maistrul energetic al 
sectorului de transport Cornel 
Borza, să considere că remedi
erea unei avarii necesită o o- 
perativitate maximă. Și, enu
merarea ar putea continua: 
dispune oare maistrul Dezide- 
riu Mancs de autoritatea co
respunzătoare pentru a-i trage 
la răspundere pe cei din sub
ordine, cînd însăși conduita sa 
nu este cea dorită ? Este stră
in personalul de control și cel 
de deservire din sector de fap
tul că la grupa lui I. Dobre din 
ziua de 5 pînă în 11 a lunii cu
rente nu s-a putut găsi o mo
dalitate de a se evacua apa ce 
se adună la front ?

Responsabilitatea fiecărui sa
lariat se manifestă și în felul 
în care înțelege să asigure 
condiții de lucru normale ce
lor pe care îi deservește în 
proiesul de producție. Dar la 
ce va servi faptul că în ziua 
de 11 iulie schimbul III din bri
gada lui loan Sălăjeain ieșea din 
mină cu o întîrziere de cinci 
ore, ca urmare a participării 
la remedierea unei avarii, pen
tru a nu cita decît un exemplu 
din rîndul acelora care înțeleg 
să se achite ireproșabil de sar
cinile ce le revin, dacă în con
tinuare brigăzile nu vor a- 
vea materiale sau vor aștepta 
nepermis de mult sosirea va- 
gonetelor goale ? „Mă angajez 
să realizez o avansare de 150 
metri dacă voi avea goale și 
materiale la 100 de metri 
front așa cum se prevede în 
normative" spunea Ion Gîrea, 
șeful unej brigăzi de pregătire.
Afirmația sa nu 
ră : din cuvîntul 
tori a reieșit că 
blemele la care 
nu are acoperire 
lă o constituie transportul. Se 
aprecia că această activitate ar 
putea face față unor solicitări 
la nivel de 7 000 de- tone de 
cărbune producție zilnică; re
alitatea arată, însă, că treburi
le merg prost și în condițiile 
unei producții de 5 500 tone. 
Cadrele tehnico-inginerești din. 
sector au arătat greutățile sur-

de

este singula- 
multor vorbi- 
una din pro- 
ntina Lupeni 
la ora actua-

venite, starea proastă a unor 
trasee, unele lipsuri din dota
re, dispersia mare. Desicjur sînt 
probleme pentru rezolvarea că
rora conducerea minei va tre
bui să acționeze cît mai ur- 

■ gent. Am fi dorit însă să a- 
flăm ceva și despre felul în ce
re colectivul sectorului înțele
ge să se mobilizeze în vederea 
soluționării strangulărilor pe 
care le creează în unele sectoa
re transportul. Inginerul Aurel 
Mocuța și tehnicianul Mircea 
Suba au înfățișat diferite as
pecte de ordin tehnic cu care 
e confruntat sectorul omițîn- 
du-le pe cele de natură orga
nizatorică, a căror soluționa
re urgentă ar putea constitui 
primul pas în îmbunătățirea 
activității de transport. îmbu
nătățirea transportului, apro
vizionarea ritmică cu materia
le, ridicarea nivelului calitativ 
al activităților de deservire cu 
caracter electromecanic, asigu
rarea, deci, a tuturor clauze
lor cuprinse în foile de acord 
ale grupelor, reprezintă sar
cini urgente ce stau în fața co
lectivelor tuturor sectoarelor 
mine; Lupeni.

In domeniul activității de 
protecție a muncii deficiențe
le continuă să se mențină. Pe 
drept cuvînt s-a arătat că una 
din cauzele perpetuării acestei 
stări de lucruri o constituie 
cercetarea superficială a cau
zelor care conduc la produce
rea accidentelor de muncă și 
neasigurarea în acest fel a u- 
nei temeinice activități preven
tive.

Mai îngrijorător este faptul 
că unii salarfați dovedesc sis
tematic o neglijență ce frizea
ză iresponsabilitatea, comițînd 
abateri repetate ce pot avea 
consecințe grave. Cele două 
începuturi de avarii care s-au 
propus în cadrul sectorului II 
în zilele de 5 șl 7 iulie sînt 
oare rodul întîmplării ? Nicide
cum, dacă se are în vedere 
faptul că la un recent control, 
efectuat în cadrul sectorului, 
80 la sută din cuplajele hidra
ulice ale transportoarelor au 
fost găsite într-o stare neco
respunzătoare fără conținutul 
prescris de ulei. Ce fac cei în 
cauză și ce măsuri se iau împo-

trlva tuturor celor vinovați de 
aceste grave abateri ?

Starea disciplinară se menți
ne necorespunzătoare și dacă 
i s-a acordat o pondere mai 
mică în cadrul discuțiilor, fap
tul se datorește greutăților tot 
mai evidente provocate de a- 
varii. Decada I a lunii Iulie în
registrează cu 25 Ia sută mai 
multe absențe nemotivate de- 
cît întreaga lună ianuarie, în 
șase luni au fost desfăcute 
contractele de muncă la 560 de 
angajați din cauza lipsei de la 
serviciu, coeficientul de pre
zență e scăzut, iar fondul de 
timp de muncă nu este folosit 
integral. Pentru combaterea a- 
cestei stări s-au luat măsuri 
dar, din păcate, într-un cadru 
stereotip: zeci, sute de sanc
țiuni, care nu au totdeauna e- 
flciența dorită. Este necesar — 
așa arată faptele — că factorii 
de conducere nemijlocită a 
procesului de producție — șefi 
de brigadă, maiștri, ingineri — 
vor trebui să deplaseze . cen
trul de greutate al preocupări
lor pentru stabilizarea forței 
de muncă înspre brigăzi ș» sec*- 
toare, să se pună un accent 
(hai mare pe formarea unei o- 
pinii de masă ferme împotriva 
celor care dezorganizează pro
ducția.

Colectivul minei Lupeni va 
trebui să acorde atenția cuve
nită și încadrării în indicatorii 
tehnico-economîci stabiliți prin 
plan. Depășirea consumurilor 
de materiale și de energie, 
proasta întreținere a utilajelor 
sau chiar abandonarea aces
tora în lucrări vechi reprezin-, 
tă obstacole serioase în calea 
creșterii eficienței economice. 
Neîncadrarea în prima decadă 
cu peste 10 metri cubi în con
sumul de lemn de mină plani
ficat raportat la 1 000 tone de 
cărbune extras, este urmarea 
firească a risipei care însoțeș
te lemnul pe tot diurnul din 
depozit pînă în abataj.

Depășirea impasului actual 
în care se găsește mina Lupeni 
este posibilă, așa cum a rezul
tat ■ din spusele cadrelor ce o- 
cupă funcții de răspundere în 
cadrul procesului de producție. 
Pentru aceasta este necesar 
să se producă un salt calitativ 
în muncă, energia fiecărui sa-

lariat să fie cheltuită într-o 
măsură mai mică în sus
ținerea justificărilor șî să 
îie dirijată spre rezolvarea 
corespunzătoare a sarcinilor, 
după cum s-a subliniat cu o- 
cazia analizei. întregul colec
tiv va trebui să fie pătruns de' 
îdeea că sarcina urgentă a re
dresării privește pe fiecare sa
lariat în parte și că fiecăruia 
-îi revine în egală măsură 
bligația preluării cu 
responsabilitate a
specifice muncii sale în vede
rea readucerii minei printre u- 
nitățile fruntașe pe bazin.

pentru o apă rece și murdară, 
pentru buruienile dintr-o par
te a împrejurimii și maidanul 
cu zgură și gunoaie din partea 
opusă. Tn asemenea condiții nu 
prea aveai loc să te întinzi la 
soare! Totuși, destul de 
mulți oameni au fost minați 
de caniculă aici, și s-au așezat 
oricum, privind cu jind iarba 
frumoasă... de dincolo dg gard. 
Și vestiarele, încet-încet, prind 
contur, deși trebuia să fie 
terminate pînă la sfîrsitul lu
nii mai. Dar să nu disperăm 
și nici să nu ne consolăm cu 
gîndul că așa... a fost să fie. 
Tovarășul Ion Șodolescu, șeful 
secției gospodărie de la con
siliul popular municipal, ne-a 
asigurat că în scurt timp pe- 
troșănenii se vor bucura și ei 
de cel puțin o parte din con- 

. dițiile de agrement oferite lu- 
penenilor.

Ștrandul din Petrila, ultima 
gazdă. Aici ne-a întîmpinat 
un du-te, vino continuu, încă 
de la intrare, Lacătul care 
zăcea pe ușa chioșcului de ră
coritoare ne-a lămurit: lumea 
ieșea, trecea strada să se răco
rească măcar eu o înghețată. 
Căruciorul cu înghețată nu 
putea fi adus în curtea ștran
dului pentru că... „de ce să-l 
mai car pînă acolo“ (distanța, 
nici zece metri — n. n.). Ir>- 
casatoarea Aurica Dratniger nu 
mai știa ce să facă — să vîndă 
bilete 
partă 
după 
cum
Traian Costea, vicepreședinte 
al Consiliului popular orașe

de intrare sau. să îm- 
„mărci" pentru ieșirea 
o înghețată. Dai. după 
ne spunea tovarășul

nesc Petrila, problema aceasta 
va fi în scurt timp soluționată. 
„Asortat" cu chioșcul era un 
bazin mai mic, sărăcit de apă, 
murdar (probabil că există cu 
adevărat fisuri care nu per
mit păstrarea apei). Sigur că 
„fisuri" se mai găsesc și în 
activitatea celor care au în 
grijă bazinul. In afară de cele 
de mai sus, n-ar strica o mînă 
de gospodar, pentru că dușuri 
sînt, coșuri pentru gunoi sînt, 
muzică este, punct sanitar, de 
asemenea. La capitolul cu
rățenie (nu numai la Petrila, 
ci și la celelalte ștranduri), 
musafirii (unii... bineînțeles), 
sînt poftiți să nu mai lase la 
plecare „arfrintire" gazdelor 
fel de 
tea ca 
că în

Nu 
aminti o 
agrement, 
rămași 
piului 
știe că 
nierii, 
au intrarea gratuită la ștran
duri. Se pare însă dă această 
hotărîre nu este respectată. 
Nu o respectă încasatorii, dar 
tot atît de drept e că nici gru
puri organizate de copii nu 
prea frecventează bazinele de 
înot. Cauza ? Au... dispărut
profesorii de sport, eei care 
ar fi trebuie să fie progra
mați, în tot timpul verii, să 
organizeze centre de înot pen
tru copii, în anumite zile și la 
ore bine fixate, pentru evita
rea aglomerării 1 Cum pînă la 
toamnă mai este ceva timp, 
să sperăm că vom vedea totuși 
grupuri de copii însoțiți de 
cadre didactice, petreeîndu-și 
vacanța în mod plăcut și util.

„amintire'
fel de resturi. S-ar pu- 
a doua zi să le găseas- 

același loc...
încheiem înainte de a 

problemă legată de 
referitoare la copiii 
localitățile munici- 

această vacantă Se 
elevii și pio-

o-
deplină 

sarcinilor

Mica publicitate
VÎND Wartburg Lux 

stare perfectă. Petroșani 
Independenței nr. 12/27. 
lefon 1792, zilnic după 
16,30.

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Anasta
sie Petru, eliberată de Pre- 
parația cărbunelui Corcești. 
O declar nulă.

312 
str. 
Te- 
ora

de

w »

Răspundem 
celor ce ne scriu

• ■ llie lăiniș și Ioan Mi- s-a desfăcut de către»’șantier
-cloș, Uricanr: Gîștigul dv. din cauză că ați lipsit » mai
a fost legal stabilit cunos- 
cînd că la capitolul XIII, ar
ticolul 76 (1) din Hotârîrea 
nr. 252/1967, pentru aplica
rea Legii nr. 27/1966, privind 
pensiile de asigurări sociale 
de stat și pensia suplimen
tară se prevede: „Pensionarii 
de invaliditate de gradul III 
vor primi pe timpul cît sînt 
angajați, pe lîngă salariu, 
pensia de asigurări sociale în 
întregime și pensia suplimen
tară, fără ca acestea îm
preună să poată depăși sala
riul tarifar în vigoare, 
respunzător funcției 
data pensionării de 
tate".

• loan Saucă, 
Legea prevede, că 
acelor angajați care au avut 
în cursul anului unele aba
teri sau deficiențe în activi
tatea lor conducerile unită
ților pot dispune reducerea 
sau chiar anularea gratifica- 
ției. Or, dv. — așa cum ne 
scrieți — ați avut în anul 
1972 o retrogradare în funcție stîloi hidraulici Vulcan, spo- 
pe durata de 3 luni.

• Dumitru Dumitrescu
Lupeni: Dacă puteți do
vedi, cu certificat medical, 
că contractul de muncă vi

co- 
avute la 
invalidi-

Vulcan : 
în cazul

m uit de 3 luni de la serviciu, 
fiind în incapacitate tempo
rară de muncă, și dacă v-ați 
reîncadrat în activitate în 
termen de 90 de zile de la' 
însănătoșire, aveți dreptul 
la recunoașterea vechimii 
neîntreruptă în aceeași uni
tate.

• A, S„ Petroșani: Situ
ația dv., așa cum o descrieți, 
nu se încadrează în preve
derile capitolului III (1), a- 
nexa VII Ia H.C.M. nr 
914/1968, unde se arată : „Ve
chime neîntreruptă în ace
eași unitate are și angajatul 
care a lucrat în două sau 
mai multe unități, la care a 
trecut, prin transferare 
interesul serviciului sau 
transferare la cerere, 
pentru a-și urma soțul 
ția) transferat în interesul 
serviciului în altă localitate".

• Carol Miko, Vulcan : 
Transferat la cerere și mun
cind la suprafață în calitate 
de strungar, la Fabrica de

fn 
prin 
dată 
(so-

rul dv. de vechime se acor
dă după tranșa de vechime 
neîntreruptă în aceeași uni
tate între 1—5 ani și se cal
culează cu 2 Ia sută din co
tele salariului tarifar

Exploatarea minieră 
Lonea

angajează

— 2 macaragii
Salarizarea conform H.C.M, 914/1968

14,00

9,50
11,00

12,30
13,00

DUMINICĂ, 22 IULIE

toți 
dv t 
pro-

în limba ma-

patriei ;
Album

cîmp :
România 

Zeelandă.

18.45

18,55

19,20
19,30

du-

Cupa

Ult-i- 
de 

Transmisiune 
de Ia Arena

8,00 Bună dimineața 
Gimnastica pentru 
Pentru sănătatea . 
Enterocolitele —
filaxie și tratament;

8,30 Cravatele roșii;
9,25 Film, serial: Daktari j 

Viața satului;
Emisiune 
ghiară ;
De strajă
- 13,59 
minical;

Tenis de 
Davis: 
Noua
mele două meciur.1 
simplu, 
directă 
Progresul;

Cîntecele acestui pă- 
mînt — Emisiune de 
versuri •,
Film serial — Arthur
— producție a studiou
rilor cinematografice 
engleze. Primul epi
sod : Moartea lui Ar
thur — Cu : Oliver To
bias, Michael Gothard, 
Jack Watson :
1001 de seri ;
Telejurnal — Săptămî- 
na politică internă și

LUNI, 23 IULIE

17,30

20,00

20.05

20,50

21,30

22,20
22,40

Curs de limba franceză 
(recapitulare 3);
Telex;
La ordinea zilei. Azi, 
județul Tulcea ;
Căminul;
Imagini din
Arabă Egipt; 
1001 de seri ; 
Telejurnal.
înainte
- 1973 

Cîntecul
Mîndră 
rențiu Profeta ;
Mai aveți o întrebare ? 
Călători român; pe 
meridianele globului ; 
Revista literar-artisti-că 
TV. Implicația socia
lă și politică a literatu
rii de azi ;
Roman foileton. Noile 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul VII: 
„Trădătorul" ;
24 de ore ;
Luminile rampei. Mar
tha Kessler și Valen
tin Gheorghiu 
terpretează 
duri de
Brahms ;

Republica

Cincinalul 
termende

an hotărîtor ; 
săptămînii. 

țară, de Lau-

MARȚI, 24 IULIE

internațională în ima
gini ;

9,00

20,10 Reportajul săptămînii
— Oameni și cărbuni 
la Rovinari.

20,30 Festivalul aațional de
10,00muzică ușoară Mama-

ia 1973 Concertul lau- 
reaților. Transmisiune

10,05

directă ; 10,45
22,15 Telejurnal — sport; 11,05
22,30 Itinerar polonez;

in- 
patru lie- 
Johannes

— Pagini 
patriei. Cro-

Teleșcoală 
din Istoria 
nici numismatice (II). 
Itinerar geografic. Po
pasuri în Țara de pia
tră ;
Telex ;
Teleenciclopedia (re
luare) ;
Pe un picior de plai ;
Telecinemateca pentru 
tineret: Comoara din

Vadul Vechi. Cu s Ște
fan Mihăilescu-Brăila, 
Ion Caramitru ;

12,35 52 de inițiative în 52 
de săptămîni ț

12,45 Genoveva de Brabant 
sau reabilitarea can
dorii (reluare)

13,05 Telejurnal;
17,30 “ - -

18,00
18,05

18,35

18,50

19,05

22,15

22,50

Curs de limbă rusă (Re
capitulare 3);

Telex ;
Steaua polară ~ Posi
bilități de calificare 
profesională ;

Floare bănățeană — 
Cîntece și jocuri popu
lare din zona Caranse
beșului ;
„Viața artistică ieșea
nă" — Orașul, monu
mentele, atelierele — 
Reportaj ;
Interpretul săptămînii. 
Arii din opere și 
rete interpretate 
Vasile Pop de la 

,.trul muzical din
șov ; 
1001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
1973 an hotărîtor ;

Cîntecul săptăminii. 
Mîndră țară, de Lauren- 
tiu Profeta ;
Universitatea TV.
Teatru liric TV. „Tru
badurul" de Verdi ;

24 de ore. Contraste în 
lumea
Recital 
șoară : 
rin ;

ope- 
de 

Tea-
Bra-

cap'.talului ; 
de muzică u- 
Acvili.ua Seve-

MIERCURI. 25 IULIE

9,00 Curs de limbă engleză
— Recapitulare (4);

9,30
10,00
10,05

10,30

10,40

Parada sporturilor;
Telex ;
Reportajul săptămînii: 
„Oameni și cărbuni la 
Rovlnari" ;
Voci tinere: Marian 
Spanoche;

Film serial. Marea iu
bire a lui Balzac. Co
producție polono-fran- 
ceză. In rolurile prin
cipale: Beata Tyszkie-

18,40

19,00

— Recapitulare (3); 
Telex î

Tragerea Pronoexpres; 
Semnificații. Artă apli
cată și artă implicată ; 
Muzica — Emisiune de 
actualitate muzicală ;

Timp și anotimp în a- 
gricultură ;
1001 de seri •,

JOI, 26 IULIE

9,00 Curs de limbă france
ză (recapitulare 3).

9,30 Prietenii lui Așchiuță 
10,00 Telex.
10,05 Steaua polară
10,35

12,45
13,05
16,00

12,10

12,40

PROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

11,40

11,55
12,20

16,00

17,30

w-iez și Plerre Mey- 
rand. Episodul I; 
Speranțe și umilințe ;

La ordinea zilei. Azi, 
județul Tulcea ;
Moment folcloric ;
Revista literar-artis- 
tică TV (reluare) ; 
Telejurnal ;
Matineu, de vacanță — 
Invenție diabolică, pro
ducție a studiourilor 
cinematografice ce
hoslovace ;

Trofeul Tomis la volei 
feminin . România — 
Polonia Transmisiune 
directă din Sala Spor
turilor de Ia Constanța; 
Curs de limbă germană

20,00

20 05
20,25

22.35

17,30

18.00

19,20
19,30

20,00

20,05

22,00
Telejurnal 
înainte 
— 1973
Cîntecul
Mîndră

Cincinalul 
de termen, 

an hotărîtor ; 
săptămînii. 

țară, de Lau-
rențiu Profeta 
Teleobiectiv ; 
Telecinemateca
John Ford: 
mîniei. După 
John Steinbeck. 
Henry Fonda, 
Dârwell, John * 
dine. Prezintă 
tra ;

24 de ore — România 
în lume ;

: Ciclul 
Fructele 
romanul

. Cu : 
Jane

Carra-
Fl. Po-

22,40

Telecinemateca — Ci
clul John Ford. Fructe
le mîniei (reluare). 
Teleobiectiv.
Telejurnal.
Trofeul Tomis — la 
volei feminin : Româ
nia — Ungaria.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Seara televiziunii cu
baneze.
1 001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptăminii. 
„Mîndră țară" de Lau- 
rențiu Profeta.
— 21,59 Seară pentru 
tineret.
24 de ore. Din țările 
socialiste.
Lumea de mîine. Omul 
și mediul său.

VINERI, 27 IULIE

9,00

9,30

Curs de limbă rusă. Re 
capitulare (4).
O viață pentru o idee 
(reluare).
Telex
Moment coregrafic.

10,00
10,05
10.20 Comici vestiți ai ecra

nului... rivali în dra
goste.

11.20 Concertul orchestrei de 
muzică ușoară a Radio- 
televiziunii la Palatul 
culturii din Arad.

11,50 Oamenii pădurilor —

13,00
15,00
16,00

reportaj.
Ansamblul folcloric al 
Casei de cultură din 
municipiu] Satu Mare 
(reluare).
m t o spun
de bucureșteannlui. 
Telejurnal.
Teleșcoală.
— 17,30 Trofeul Tomis 
la volei feminin. Româ
nia '— Bulgaria
Telex
Tragerea Loto.

18,00
18,05
18,15 -Cum vorbim.
18,35

18,50
19,20
19,30

20,00

20,05
20,25
20,30

La volan - emisiune 
pentru conducătorii 
auto.
Teleconferintâ de presă' 
1 001 de seri 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 1973 
— an hotărîtor 
Cîntecul săptămînii : 
„Mîndră țară" de Lau
ren țiu Profeta.
Reflector 
Avanpremieră.
Să urce națiunea spre 
comunism în zbor I 
(partea a Il-a).
Omul dc lîngă tine.21,00

21,15 Publicitate.
21,20 Pagini de umor : A-

venturi în epoca de
piatră.

22,10 24 de orc.
22,40 Teleglob : Imagini din

Peru.

SÎMBĂTA. 28 IULIE

19,20
19,30

9,00

10,00
10,05
10,10

Curs de limbă germa 
nă. Recapitulare (4).
A fost odată ca nicio
dată.. Băiețelul cel is
teț (III).
Telex.
Avanpremieră.
Roman foileton. Noile

11,00

11,20
11,40

12.30
13,00
14.30
14,55

16,05
16,10

16,25

16,35
16,45

18,30

20,00

20,05

(reluare).

vacanței. 
Mondiale

aventuri ale mușcheta
rilor.
De vorbă cu gospodi
nele.
Telex tehnico-științific. 
Selecțiuni din „Gala 
lunilor".
Cărți și idei 
Telejurnal..
Serbările 
Campionatele
de caiac-canoe : finale 
le probelor de caiac 
simplu bărbați : 1 000
m canoe simplu băr
bați și caiac simplu fe
mei 500 m. ~ 
une directă 
pere. 
Telex.
Caleidoscop 
artistic.
Campionatele Mondiale 
de caiac-canoe. Finala 
probei de caiac dublu 
bărbați 1 000 m.
Publicitate.
Emisiune în limba ger
mană.
Aspecte de la deschide
rea Festivalului Mon
dial al Tineretului și 
Studenților Berlin — 
1973.
1 001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
„Mîndră țară" de Lau- 
rențiu Profeta.
52 de inițiative în 52 
de săptămîni. 
Teleenciclopedia.
Publicitate.
Film serial. „Mannix" 
Melodii de neuitat.

20,15
20,55
21,00
21,50
22,40 Telejurnal, 
23,00 Sport.

Transmisi- 
de la Tam-

cultural-

' 30

Acvili.ua


/

4

ULTIMELE ȘTIRI

1
L y

r tVWvuveAe.

ks

România, tară socialistă în curs
de dezvoltare, sprijină pe deplin strategia

internațională a dezvoltării
Cuvîntul reprezentantului român în cadrul Comitetului economic

al ECOSOC

Steagul roșu

I i /
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Încheierea lucrărilor sesiunii
Sovietului Suprem al U. R. S. S
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

La Moscova au luat sfîrșit, joi, 
lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — trans
mite agenția TASS.

Sovietul Suprem a adoptat 
hotărirea cu privire la situa
ția învățămîntului public și 
măsurile pentru perfecționarea

lui în continuare, bazele le
gislației privitoare la învăță- 
mîntul public și legea cu pri
vire la notariatul de stat. De
putății au aprobat, de aseme
nea, decretele dintre sesiuni 
ale Prezidiului Sovietului Su
prem.

O declarație
a Biroului Politic
fll C. C. al P. c.

Francez

de la semnarea Tratatului

GENEVA 19 (Agerpres). — 
In cadrul Comitetului economic 
al Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC), s-au 
deschis dezbaterile consacrate 
primei evaluări biahuale de an
samblu a rezultatelor Strategi
ei internaționale a dezvoltării 
adoptată pentru cel de-al doi
lea deceniu al Națiunilor Uni
te pentru dezvoltare.

In cuvîntul său, reprezentan
tul român Mircea Petrescu mi
nistrul consilier Ia Misiunea 
permanentă a tării noastre la 
Geneva s-a referit la documen
tul prezentat la sesiunea a V-a 
specială a Consiliului UNCTAD 
de către țările în curs de dez
voltare inclusiv România, sub
liniind că rezultatele obținute 
pînă în prezent în cadrul Stra
tegiei internaționale a dezvol
tării sînt nesatisfăcătoare.

Problemele dezvoltării s-au 
agravat și, în numeroase ca
zuri, s-a produs chiar un re
gres față de situația existentă 
la sfîrșitul ultimului deceniu.

In același timp, în perioada 
care a trecut de la adoptarea 
strategiei, au intervenit factori 
noi, de tensiune și instabilita
te pe 'plan monetar și econo
mic, ceea ce constituie o sur-

să de preocupare în special 
pentru țările în curs de dez
voltare, care sînt mai. vulnera
bile la fluctuațiile de .pe pie
țele mondiale.

Repezentantul român a rele
vat că România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, sprijină 
pe deplin strategia internațio
nală a dezvoltării. Fiind con
știentă că răspunderea dezvol
tării revine fiecărei țări în 
parte și trebuie să se bazeze în 
primul rînd pe eforturile pro
prii, România face totul pen
tru a elimina decalajul care o 
separă încă de țările 'dezvolta
te din punct de vedere econo
mic ; in 
cesar să 
rilor în 
sprijinul
ționale, in spiritul Strategiei.

Este necesar să se adopte 
măsuri eficiente pentru asigu
rarea atingerii integrale a o- 
biectivelor Strategiei interna
ționale a dezvoltării. Măsurile 
trebuie aplicate pe bază nedis
criminatorie, în favoarea tutu
ror țărilor în curs de dezvolta
re, indiferent de sitemul lor 
social, economic sau de zona 
geografică în care sint situate, 
a arătat vorbitorul. El a men-

ționa-t, în continuare, că apro
piatele negocieri comerciale și 
monetare internaționale ar tre
bui să contribuie intr-o largă 
măsură la realizarea scopurilor 
Strategiei Internationale a 
dezvoltării, aducînd avantaje 
suplimentare țărilor în curs de 
dezvoltare.

Totodată, reprezentantul ro
mân a menționat utilitatea sta
bilirii unei legături între De
ceniul dezvoltării și cel al de
zarmării, astfel incit o parte 
din resursele eliberate ca ur
mare a dezarmării să fie desti
nate acoperirii nevoilor țărilor 
in curs de dezvoltare.

Consultări în vederea reluării dezbaterilor 
din Consiliul de Securitate asupra situației 

din Orientul Apropiat
NEW YORK 19 (Agerpres). 

— Șeful misiunii britanice la 
O.N.U.,. Colin Crowe, a sosit 
la New York pentru a prelua 
președinția pe luna în curs a 
Consiliului de Securitate, în 
vederea apropiatelor dezbateri 
asupra evoluției situației 
Orientul Apropiat.

Discuțiile au început la 6 
iunie la cererea ministrului de 
externe egiptean, Mohamed 
Hassan el Zayyat, dar au fost 
întrerupte după 10 zile, pen
tru a se permite angajarea de 
consultări diplomatice între 
delegațiile participante și

capitalele țărilor interesate. 
La New York, Colin Crowe a 
avut o primă întrevedere cu 
ministrul egiptean, consacrată 
examinării datei la c 
fi reluate dezbaterile.

PARIS 19 - Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : Ziarul ..L'Humanite" 
din 19 iulie a publicat o decla
rație a Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F., sub. titlul: „Uniune 
populară împotriva marelui ca
pital, pentru a scoate țara din 
criză". Declarația se referă la 
probleme legate de inflație, 
scumpirea vieții, revendicări- ' 
le economice și sociale ale ce
lor ce muncesc, axate pe ideea 
punerii în aplicare a programu
lui comun al stîngii, ca prin
cipal mijloc de a scoate țara 
din această situație.

FRAGA 19 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăcâ- 
ru. transmite : Comitetul orășe
nesc Praga al P.C. din Ceho
slovacia, Comitetul Central și 
Comitetul orășenesc al Fron
tului Național al R.S. Ceho
slovace, împreună cu Comitetul 
de partid al Uzinei Tesla din 
Praga, au organizat,' joi după- 
amiază, o adunare festivă con
sacrată împlinirii a 25 de ani 
de la semnarea primului Tra
tat de prietenie româno-ceho- 
slovac și celei de-a cincea a- 
niversări a noului Tratat do 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă.

La adunare au luat parte Jan 
Gregor, vicepreședinte al gu
vernului, alte persoane oficiale 
cehoslovace. Au fost de față 
membrii delegației de activiști 
ai C.C. al P.C.R.. condusă de 
Gheorghe Paloș, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., care se află în Ceho
slovacia în schimb de experi
ență, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Praga, Si- 
mion-Vlad Popa.

Luînd cuvîntul. Jan Gregor 
a transmis un cald salut prie
tenesc din partea C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, guvernului

federal, întregului popor ceho
slovac Partidului Comunist Ro
man, Guvernului Republicii So
cialiste România, tuturor locu
itorilor României. El a subli
niat evoluția pozitivă a relați
ilor și adîncirea colaborării 
romano-cehoslovace.

A luat apoi cuvîntul Simîon- 
Vlad Popa.

In încheierea adunării festi
ve a fost, prezentat un program 
arlisțic.

★

același tim.p, este ne- 
se asigure tuturor ță- 
curs de dezvoltare 
comunității interna-

s u. a. Audierile din Comisia
mixtă a Senatului

și Camerei Reprezentanților
WASHINGTON 19 — Cores

pondentul Agerpres, C. Ale- 
xan.droaie, transmite : Luînd 
cuvîntul în cadrul audierilor 
Comisiei mixte a Senatului și 
Camerei Reprezentanților pen
tru problemele economice, care 
dezbate în prezent situația re
lațiilor comerciale și econo
mice americano-sovietice, se- 
nalontl Hubert Humphrey, s-a 
pronunțat în favoarea extin
derii schimburilor comerciale 
cu statele socialiste, declarînd 
că „circuitul de bunuri Est- 
Vest oferă șanse pentru edifi
carea unei lumi mai bune, 
însă acesta trebuie însoțit de 
reducerea reciprocă a înarmă
rilor".

Senatorul Jacob Javits a 
sprijinit această idee, sublini
ind, la rîndul său, că avan
tajele schimburilor comerciale 
nu vor întirzia să aibă influ
ențe pozitive asupra atmosfe
rei politice generale.

David Rockefeller, președin
tele Consiliului directorial al 
Băncii ..Chase Manhattan" din 
New York, precum și E. Doug
las Kenna, președintele Aso
ciației naționale a fabricanți
lor, au 
tinderii 
burilor 
arătînd
poate duce la 
relațiilor în întreaga lume și, 
deci, la temperarea cursei

înarmărilor care înghite o bu
nă parte din avuția națională 
a fiecărui popor. D. Rockefel
ler s-a pronunțat împotriva 
încercărilor de a însoți schim
burile comerciale cu condiții 
politice, arătînd că o aseme
nea acțiune nu numai că ar 
fi riscantă, dar ar fi sortită 
eșecului.

După două zile de dezbateri

PRAGA 19 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Cu prilejul împlini
rii unui sfert de veac de la 
semnarea Tratatului de priete
nie româno-cehoslovac și a ce
lei de-a cincea aniversări a no
ului Tratat de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Cehoslovacă. însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Pra
ga, Simion-Vlad Popa, a ofe
rit, joi, un cocteil.

Au participat Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Antonin Kapek, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc Praga al P.C.C., Jean 
Gregor și Karol Laco. vicepre
ședinți ai Guvernului R.S. Ce
hoslovace. Bohuslav Chnou- 
pek ministrul afacerilor exter
ne, Dalibor Hanes, vicepre
ședinte al Adunării Federale , a 
R.S. Cehoslovace, miniștri, re
prezentanți ai vieții culturale, 
științifice și artistice, generali 
și ofițeri superiori, ziariști. Au 
fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în 
R.S. Cehoslovacă.

Cocteilul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Senatul italian 
de încredere

senatori pre- 
total de 
favoarea gu- 
contra.
de dezbateri

325)

ROMA 19 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : Senatul italian a 
acordat, în cursul serii de 
miercuri, votul de încredere 
noului guvern de centru-stîn- 
ga, prezidat de Mariano Ru
mor. Din cei 310 
zenți (dintr-un 
190 au votat în 
vernului, iar 120

Cele două zile
— care au precedat votul și 
care s-au încheiat printr-un 
discurs de răspuns al noului 
premier — au evidențiat exis
tența unei game largi de apre
cieri și opinii în legătură cu 
declarația-program. Reprezen
tanții grupurilor parlamentare 
ale celor patru partide care 
au intrat în actuala coaliție 
de centru-stînga (democrat- 
creștin, socialist, socialist de
mocratic și republican) — au 
subliniat în unanimitate im
portanța revenirii Ia această 
formulă de guvernare și s-au 
declarat pentru susținerea pro
gramului noului guvern. Ară
tînd că Partidul Comunist Ita
lian consideră pozitive apre
cierile din declarația-program

Evoluția cursului dolarului
pe piețele monetare occidentale

pledat în favoarea ex- 
multilaterale a schim- 
comerciale Est-Vest, 

că lărgirea acestora 
îmbunătățirea

Tendința de scădere a cursu
lui dolarului, caracteristică ul
timelor luni, în ansamblu, pe 
piețele monetare occidentale 
a continuat joi, în ciuda dezvă
luirilor privind intervenția O- 
ficiului Federal de Rezerve al 
S.U.A. in sprijinul monedei a- 
mericane. ,.Anunțarea faptului 
că Statele Unite au intervenit 
la Bursa din New York, după 
data de 10 iulie, și că vor con
tinua să procedeze astfel pen
tru a determina o ameliorare 
a parităților dolarului — a de
clarat în acest sens o oficiali
tate bancară din Paris — nu a 
avut practic nici un efect". De 
altfel, se adaugă in cercurile 
experților, despre aceasta
știut încă de la începutul săp- 
tămînii: intervenția a fost pro-

s-a
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babil prea slabă pentru a fi e- 
ficace.

Dolarul a fost cotat, joi, pe 
piața pariziană la 3,985 franci, 
după ce, în ultimele zile, gra

de 4 
Main, 
mărci 
ajun), 
cobo-

vitase în jurul cifrei 
franci. La Frankfurt pe 
paritatea a fost de 2,2885 
(fată de 2,2975 mărci în 
Cursuri de asemenea mai 
rite au fost înregistrate la Lon
dra, Amsterdam și Tokio (în 
capitala niponă după cîteva zi
le de progrese, nesemnificati
ve însă).

Cursul aurului s-a menținut 
la același nivel ridicat de apro
ximativ 120 dolari uncia. La 
Londra, prețul de deschidere a - 
fost de 119,75 dolari, iar cel 
de fixare de 119 dolari.

(Agerpres)

a acordat votul
noului guvern

în

Convorbiri
ungaro-f ranceze

Pnom Penh
trupele portugheze în Mozam- 
bic.

® Guvernul Tanzaniei va 
continua să promoveze aceeași 
politică externă bazată pe salv
gardarea independenței națio-

referitoare la situația actuală 
a țării și la angajamentul de 
a apăra și extinde ordinea de
mocratică, de a acționa îm
potriva oricăror provocări fas
ciste, senatorii comuniști Edo- 
ardo Perna și Paolo Bufalini 
au subliniat că, în opinia 
P.C.I., actualul guvern cămi
ne, cu toate acestea, inadecvat 
față de exigențele țării prin 
compoziția sa, prin orientările 
cară, in punctele esențiale, ră- 
mîn ambigue.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— La Budapesta au început, 
joi, convorbirile oficiale unga- 
ro-franceze — anunță agenția 
M.T.I. Delegația ungară este 
Condusă de Jeno Fock. preșe
dintele Guvernului Revolutio.- 
nar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, iar cea franceză de Pierre 
Messmer, primul ministru al 
Franței. In cursul convorbirilor, 
cele două părți au abordat pro
bleme internaționale actuale și 
probleme ale<> relațiilor bilate
rale.

co- 
din

PNOM PENH 19 (Agerpres). 
— In ciuda bombardamentelor 
masive efectuate în ultima pe
rioadă, zi și noapte, de aviația 
americană în sprijinul trupe
lor regimului de la Pnom Penh, 
situația acestora în zona capi
talei khmere a continuat) să se 
agraveze în ultimele zile 
fapt recunoscut chiar de 
mandamentul militar 
Pnom Penh.

Joi patrioții khmeri continu
au să exercite o puternică pre
siune din toate direcțiile asu
pra dispozitivelor inamice din 
jurul capitalei, lupte deosebit 
de grele desfășurîndu-se în 
nordul' și sudul orașului, pre
cum și în zona vestică Chrey 
Leas, în lungul căii ferate care 
leagă Pnom Penh-ul de regiu
nile nord-vestice ale Cambod
giei. Intr-un alt sector, avan- 
sînd în lungul șoselei naționa
le nr. 3, patrioții khmeri au 
ocupat poziții la circa șapte 
kilometri de aeroportul Po- 
chenton, situat în apropierea 
capitalei.

cambodgian încă luna
martie 1969 — cu peste un an 
înainte de a fi recunoscut 
oficial amestecul militar ame
rican în această țară. In comu
nicatele militare americane, 
respectivele acțiuni au fost 
însă prezentate mult timp ca 
raiduri asupra teritoriului 
sud-vietnamez. In legătură cu 
cele de mai sus, Jerry 
Friedheim, purtător dc cuvînt 
al Pentagonului, a făcut cu
noscut că aviația S.U.A. a e- 
fectuat sute de raiduri în fie
care lună.
asemenea, la surse ale Pen
tagonului, ziarul

scrie că, începînd din 
1969, bombardiere stra- 

americane de 
au efectuat, pînă

® Jermu Lame, ministrul 
finlandez al comerțului și in
dustriei, l-a pbimlt pe Constan
tin Vlad, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Fin
landa cu care a avut o convor
bire privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a coope
rării între cele două țări.

arătat că a avut „convorbiri 
importante și utile" cu preșe
dintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rcre, in legătură cu situația e- 
xistentă Ia frontiera tanzania- 
no-burundeză.

*

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — Reprezentanți ai 
Pentagonului au recunoscut că 
aviația S.U.A. a început bom
bardarea masivă a teritoriului

cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Ceața ; Republica : Co
pilul sălbatic ; PETRILA : Ma
nia grandorii ; AN1NOASA : 
Rîiil negru ; LONEA — Mine
rul ; Grăsuna ; VULCAN : A 
fost odată un polițist ; LU- 
PENI — Cultural : In umbra 
violenței; Muncitoresc: Cap
cană pentru general ; URI- 
CANI : Bulevardul Romului.

6,00 3,08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu muzi-

cal ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Memoria pămîntu- 
lui românesc; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Muzică popu
lară ; 10,30 Muzică ușoară;
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Litera și spiritul legii ; 11,30 
Te cîntăm frumoasă Românie; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,27 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul
săptăminii ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15.05 Radioanchetă 
conomică ; 15,20 Piese de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 ..Mîndra mea, floare a- 
leasă" ; 16,35 Corul „Villanel- 
la" al Liceului de muzică din 
Sibiu ; 17,00 Pentru patrie ;
17.30 Toamna în folclorul po
lonez ; 18,00 Orele serii; 
20.00 Zece melodii preferate; 
21,00 Revista șlagărelor;
21.30 Bijuterii muzicale ; 22,00
Radiojurnal ; 22,30 Festivalul 
național de muzică ușoară ’— 
Mamaia 1973; 23,20 Con-

rusă.
e-

9,30

10,00
10,05

10,30

10,45
10,50
11.10
12,40

Curs de limbă 
Recapitulare (3).
O viață pentru o 
Johannes Kepler 
luare).
Telex.
Un an de bogate înfăp
tuiri — film de montaj. 
Muzică populară 
Stanciu Simion.
Avanpremieră.
Telex tehnico-științific 
Istoria filmului sonor. 
Municipalitatea răspun
de bucureșteanului (re
luare).

idee.
(re-

20,OJ

cu

Telejurnal.
Tenis de cîmp. Româ
nia — Noua Zeelandă 
în cadrul „Cupei Da
vis" (primele doua me
ciuri de simplu). Trans
misiune directă de la 
arena Progresul. In 
pauză : Tragerea loto. 
Telex.
Cunoașteți legile ?
La un an de la Confe
rința Națională a P.C.R.
1 001 de seri.
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen, 1973 
— an hotărîtor.
Festivalul national de 
muzică ușoară — Ma
maia 1973 Ziua a IV-a 
de concurs Transmisi
une directă.
Comuniștii în frunte ; 
Studioul de poezie. Se
lection; din spectacolul 
cu public organizat de 
Radioteleviziune in

Referindu-se de

„New York

Redacția și administrația lictrului • Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

Times" 
martie 
tegice 
,.B-52“
prezent, aproximativ 4 000 
raiduri în spațiul aerian 
Cambodgiei.

tip 
în 
de 
al

• După cum relatează agen
ția France Presse, ambasado
rul. Franței în Mexic, Jean Be- 
liard, a semnat, miercuri, pro
tocolul anexă la Tratatul de la 
Tlatelolco, care interzice pre
zenta armelor nucleare în 
inerica Latină.

malul sudic al Insulei 
va fi construit unui 

mai mari depozite de 
petroliere din lume,

® Potrivit statisticilor gu
vernamentale publicate la Can
berra. majorările de preturi din 
cel de-al doilea trimestru al a- 
cestui an fac ca ritmul de creș
tere al Inflației în Australia să 
fie de 13,2 la sută, cel mai ri
dicat din ultimii 21 de ani.

® Pe 
Sumatra, 
din cele 
produse
cu o capacitate de 10 milioa
ne tone.

® Guvernul danez a anun
țat că a cerut Portugaliei să 
accepte o anchetă internațio
nală asupra crimelor comise de

Rezultatele alegerilor 
din Guyana

nale, sprijinirea popoarelor a- 
fricane aflate încă sub domina
ție străină și lupta împotri
va imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și 
rasismului. a declarat minis
trul tanzanian al aîacerilor ex
terne, John Malecela. prezen. 
tind raportul său în fața Adu
nării Naționale a țării.

• Delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud în 
Comisia militară mixtă biparti
tă a invitat societățile de Cru
ce Roșie din Polonia și Cana
da să trimită delegații care să 
viziteze lagărele de detențiune 
pentru persoane militare și ci
vile din Vietnamul de sud —- 
anunță agenția Eliberarea.

GEORGETOWN 19 (Ager
pres). — In urma despuierii ur
nelor in 33 de districte din ce
le 39 ale Guyanei, partidul pre
mierului Forbes Burnham, 
Congresul National al Popo
rului, a obținut, în cadrul ale-

—t

cinstea aniversării unui 
Conferința 
P.C.R.
Belgia.

an de la 
Națională a 
Imagini din 
24 de ore.
Teleglob Columbia.

i wțrj
VfcewifeH

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

de

Petroșani
17 grade.

Petroșani
11 grade.
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PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme frumoasă 
și călduroasă cu cer mai mult 
variabil. Izolat se vor produ
ce averse slabe de ploaie în
soțite pe alocuri de 
cări electrice. Vîntul 
slab pină la potrivit 
torul nord-vestic.

descăr- 
va sufla 
din sec-

gerllor generale de la 16 iulie, 
197 650 voturi, reprezentînd 
71,08 la sută din totalul de 
279.416 voturi validate. Acest 
procentaj permite partidului de 
guvernămînt să dețină deja 36 
de locuri din cele 53 cite are 
parlamentul tării — organism 
legislativ care, potrivit consti- . 
tutiei Guyanei. desemnează pe 
noul prim-ministru.

A doua mare formațiune po
litică din Guyana, Partidul 
Progresist Popular, condus de 
fostul premier Cheddi Jagan, 
a obținut 72 157 voturi (25,95 
la sulă), avînd, pină în prezent, 
dreptul la ocuparea a 12 locuri 
în parlament. Celelalte voturi 
au revenit Partidului Eliberării
— 6 581 (2,36 la sută) și Miș
cării Democratice a Poporului
— 1 688 (0,61 la sută).

• Irîtr-o declarație făcută Ia 
încheierea vizitei întreprinse 
la Dar Es Salaam, secretarul 
general al Organizației Unită
ții Africane, Nzo Ekhangaki, a

® După cum relatează din 
orașul mozambican Tete cores
pondentul ziarului „Guardian", 
— care se referă la nnele re
cunoașteri ale ofițerilor supe
riori din rîndul trupelor colo
nialiste portugheze locale — 
detașamente speciale ale for
țelor armate portugheze s-au 
dedat la represiuni împotriva 
locuitorilor unui mare număr 
de sate din Mozambic.

Puternic val de căldurâ
în Grecia și Italia

ATENA 
Miercuri, 
centrală) 
trelor a ajuns la plus 45 grade 
Celsius, la umbră. Aceasta 
este cea mai ridicată tempera
tură înregistrată în ultimii 50 
de ani în zona menționată. La 

- Atena, în aceeași zi, termome 
trele arătau plus 39 de grade 
Căldura caniculară a fost în
soțită în Grecia de un vînt 
arzător.

19 (Agerpres). — 
la Larissa (Grecia 
mercurul termome-

ROMA 19 (Agerpres). — 
Condițiile atmosferice sînt în 
ultimele zile, foarte variabile 
.in Italia. Astfel, în nordul și 
in centrul țării s-au produs 
furtuni violente, iar în regiu
nile meridionale s-a abătut un 
puternic val de căldură.

In timp ce în Piemont fur
tunile au doborît copacii și a- 
coperișurile unor case, iar grin
dina a produs pagube agricul
turii. la Basilicata s-au înregis
trat 40 de grade la umbră.

|

Iragerea la sorți
de România Vouă Zeelandă

Joi la amiază a avut loc în 
Capitală tragerea la sorți pen
tru stabilirea . programului 
partidelor întîlnirii de . tenis 
România — Noua Zeelandă, 
contînd pentru semifinalele 
zonei europene a „Cupei Da
vis". Astăzi, în prima zi, de la 
ora 11,30, se vor desfășură pri
mele partide de simplu, în ur-

ordine : Torna Ovici 
Fairlie ; flie Năstase 
Parun. Sîmbătă va 
partida de dublu, cu 
de la ora 16,00, iar

mătoarea
— Brian
— Onny 
avea loc 
începere
duminică, în ultima zi, de la 
ora 14,30 se vor desfășura în- 
tîlnirile : Ilie Năstase — Brian 
Fairlie și Torna' Ovici — Onn.v 
'Parun. Partidele se vor desfă-

șura pe terenul clubului Pro
gresul. Arbitrul întîlnirii este 
englezul G. P. Hughes.

Meciul România — Noua 
Zeelandă este așteptat cu 
interes de amatorii ‘de te
nis din țara noastră. Echipa 
Noii Zeelande a obținut ca
lificarea în această fază in 
urma unei victorii asupra for- 

... mației Iugoslaviei.
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