
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1 Solemnitatea semnării Acordului 
general de colaborare intre

Republica Socialista 
$1 Republica Africa

Intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă reciprocă, 
care caracterizează relațiile 
dintre cele două țări și po
poare, joi, 26 iulie, a avut loc 
solemnitatea semnării Acordu
lui general de colaborare în
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Africa 
Centrală. Documentul jalonea
ză. într-o amplă perspectivă, 
conlucrarea multilaterală din
tre cele două popoare și, prin 
principiile stipulate, depășeș
te. ca semnificație, cadrul re
lațiilor bilaterale, el expri- 

mînd în acest sens hotărîrea 
ambelor țări de a acționa in 
direcția promovării unor noi 
raporturi între state.

La intrarea în sală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jean Bedel Bokassa, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Catherine Bokassa, au 
fost întîmpinați cu deosebită 
cordialitate de cei prezenți la 
solemnitate.

Acordul general de colabo
rare a fost semnat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat

Centram
al Republicii Socialiste Româ
nia, și de general de armată 
Jean Bedel Bokassa, președin
tele pe viață al Republicii A- 
frica. Centrală.

Cei doi președinți s-au feli
citat reciproc cu satisfacție, 
s-au îmbrățișat.

La ceremonia semnării au 
participat tovarășii Manea 
Mănescu. Paul Niculescu-Mi- 
zil, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, 
Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Vasile Patilineț,
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Cincinalul inainte de termen I

obiectiv fundamental
al întrecerii in cinstea marii sărbători

9

li rodnică 
la Uricani

Ziua de 25 iulie a însem
nat un bun bilanț pentru 
minerii uricăneni. Urmare a 
mobilizării întregului colec
tiv, planul a fost realizat în 
proporție de 101 Ia sută, iar 
prin contribuția voluntară a 
unor salariați s-a efectuat o 
aprovizionare suplimentară 
cu materiale a abatajelor.

Rezultatele cele mai bune 
ru fost înregistrate în ca- 
«,/lil sectorului III, care a 
depășit planul zilnic cu 110 
tone. O activitate bună au a- 
vut, in această zi, brigăzile 
conduse de Gheorghe Scor
pie care și-a depășit sarcinile 
de plan cu peste 200 de tone, 
Pavel Madarasz, Traian Pop, 
Jenică Năstase și alții.

Mobilizarea colectiv ului 
minei Uricani pentru înde
plinirea ritmică a planului, 
creșterea productivității 

muncii și prin aceasta, pentru 
recuperarea restanțelor se 
înscrie pe linia hotăririi mi
nerilor de a întimpina mă
rețele sărbători ale lunii au
gust, cu succese in muncă pe 
măsura tradiției Văii Jiului.

Reafirmări ale preparatorilor 
de la Petrila

Traducind in viață măsurile tehnico-orgânizatorice stabi- 
' lite, folosind agregatele din dotare la un randament sporit și 
; mai ales prin introducerea tehnicii noi in diverse procese de 

producție, colectivul de muncă al preparației Petrila a reușit 
să prepare întreaga producție de cărbune livrată de minele 

i Petrila, Lonea, Dîlja și Livezeni și să traducă în viață anga- 
' jamentele ce și le-a asumat. De Ia începutul anului și pînă în 
! prezent, prevederile de plan la producția netă de cărbune spă- 
> lat au fost depășite cu aproape 4 200 de tone, iar la brichete 
, (ovoide) cu 6 625 de tone. Calitatea întregii cantități de bri- 
, chete produse a fost îmbunătățită cu 0,2 puncte față de 
' STAS ; indicii de recuperare-îmbunătățit cu 0,3 puncte.
, Cele mai frumoase realizări în întrecere le-au obținut
i schimburile conduse de Constantin Ioniță, Petru Vințan, 
’ loan Oșan, Eugen Preda și Nicolae Vijdea, iar lucrările de 
' introducere a tehnicii noi, de întreținere a agregatelor de 
' spălare și preparare au fost executate la un înalt nivel de 
i echipele conduse de Sabin Ancheș, Dumitru Marcu, Octavian 
' Olteanu. Ioan Ciur, Valeriu Toma, loan Marcu, Ilie Mirea.
! Emilian DOBOȘ,

preparația Petrila

Strădanii pentru predarea 
în termen a obiectivelor 

I Comunicam in urmă cu cîteva zile, in coloanele ziarului
nostru, că montorii Iotului 2 Petroșani al" T.C.M.M. au a- 
tins un stadiu important in construcția telescaunului din 
Paring — s-au efectuat probele tehnologice in gol.

Activitatea intensă desfășurată de colectiv în prima ju
mătate a anului s-a soldat și cu alte succese, respectiv cu 

{ predarea in termen a unor importante obiective pentru uni- 
< tățile miniere din Valea Jiului, ca stația de ventilatoare, sui- 
J torul centru și TD-3 nou — mina Petrila. ramura 4 a. fu- 
Inicularuiui preparației Petrila și 10 obiective in depozitul 

tranzit al minei Lonea. In luna trecută — iunie — colecti
vul de montori și instalatori al lotului nr. 2 a realizat în pro
porție de 120 la sută planul valoric. Productivitatea muncii a 

Ifost depășită, în aceeași perioadă, cu 30 Ia sută.
S-au evidențiat in activitatea desfășurată de-a lungul în

tregii perioade din prima jumătate a anului formațiile de 
lucru conduse de Dumitru Costică, Mihai Racz și Remus Bă- 
cilă, lăcătuși, Constantin Lai, electrician, și loan Enescu, ins
talator.

Cuvintul 
președintelui

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte și dragul 

meu prieten.
Doamnă,
Domnilor,
Aș dori să exprim satisfacția mea, a 

Consiliului de Stat și a guvernului român 
pentru semnarea Acordului general de 
colaborare dintre România și Africa Cen
trală. Consider semnarea acestui acord de 
către cei doi șefi de stat ca un moment 
important care deschide o pagină nouă in 
istoria relațiilor dintre țările noastre.

In acest acord este înscrisă dorința po
poarelor noastre de a dezvolta o colabo
rare activă in toate domeniile de activi
tate, de a acționa împreună în vederea 
dezvoltării economico-sociale, a creării u- 
nor obiective economice în Africa Cen
trală prin colaborarea dintre reprezentan
ții celor două țări. Fără îndoială că aceas
tă colaborare corespunde pe deplin inte
reselor popoarelor român și centrafrican, 
că ea va contribui totodată la cauza pă
cii între toate popoarele.

Aș dori să menționez și de această dată 
că colaborarea dintre popoarele noastre 
are la bază principiile egalității în drep
turi, respectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în treburile.

(Continuare in oaq o *-o)

Cuvintul 
președintelui 

Jean Hedel Hokassa
Domnule președinte și prea scump, mare 

prieten.
Doamnă,
Constituie pentru mine, și în același 

timp, pentru doamna Rokassa. pentru de
legația mea o cinste și o bucurie de a fi 
primiți a doua oară de către dumneavoas
tră în această mare și frumoasă (ară prie
tenă, condusă de conducători eminenți și 
în mod cu totul deosebit de către priete
nul meu personal, președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Delegația Republicii Africa Centrală pe 
care am cinstea de a o conduce m-a însăr
cinat să exprim cele mai vii mulțumiri 
conducătorilor acestei mari și frumoase 
țări prietene, să aduc mulțumiri tu
turor celor care s-au întîlnit cu delegația 
noastră pentru a găsi căile de colaborare 
cele mai adecvate. In mod deosebit, aduc 
mulțumiri domnului președinte și doam
nei Ceaușescu pentru primirea atît de căl
duroasă, amicală și frățească, precum și 
întregului popor român, cadrelor româ
nești pentru primirea ce ne-a fost rezer
vată.

Dat fiind rezultatele pe care le consem
năm astăzi, ale unei mari prietenii, se. poa
te presupune că președintele Ceaușescu și 
președintele Bokassa, au. fiecare, cite o 
busolă în mină pentru a căuta căile prie-
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Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Pompeyo Marquez

TovarMșul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. s-|'îhtîlriit. 
joi -la ■ amiază, in 'stațiunea 
Neptun, cu tovarășul Pom- 
pâyo Marquez, secretar gehe- 
ral al „Mișcării pentru Socia
lism (M.A.S.) — Forța comu
nistă venezueleană", care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o, 
vizită în țara noastră.

La întîlnire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate unele probleme actu 
ale ale activității celor dow 
partide, ale dezvoltării rapor 
turilor dintre Partidul Comu 
nist Român și „Mișcarea pen 
tru Socialism (M.A.S.) — Forța 

i comunistă venezueleană", ale 
situației politice internațiOna 
le din zilele noastre.

Cu acest prilej, a fost expri
mată dorința comună de a 
dezvolta relațiile, caracteriza
te prin stimă și respect, re
ciproc, dintre Partidul Comu- »

nist Român și „Mișcarea pen
tru Socialism (M.A.S.) — For
ța comunistă venezueleană". 
Totodată, a fost reafirmat con
sensul părților privind extin
derea și diversificarea rapor
turilor economice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale și în alte 
domenii dintre România și 
Venezuela. în folosul cauzei 
păcii și colaborării în întreaga 
lume.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

(Agerpres)

Secvență citadină.

Strada impune o comportare adecvată 
Copiii dv. cunosc acest adevăr elementar ?

în ultima perioadă pe raza 
municipiului Petroșani s-au 
comis unele accidente de cir
culație la care au căzut victi
me minori, fie ei de virstă 
școlară, fie de virstă preșcola
ră. Analiza fiecărui caz în par
te ne duce la concluzia că u- 
nele din aceste accidente au 
avut loc datorită unor împre
jurări determinate chiar de 
victime. Neglijența, necunoaș
terea regulilor de circulație, 
nerespectarea acestor reguli, 
neînțelegerea faptului că stra
da sau șoseaua impune o com
portare adecvată au dat naș
tere la accidente. Relevăm în 
continuare cîteva accidente ale 
căror victime s-au comportat 
contrar regulilor de circulație.

Jocul cu mingea pe partea 
carosabilă a drumurilor publi
ce, pe trotuare este deosebit 
de periculos. Copilul sau copiii

Gîndirea creatoare 
a specialiștilor în folosul
• reducerii efortului fizic
• creșterii eficienței în exploatare

Cu prilejul vizitei de lucru 
în Valea Jiului din septem
brie anul trecut, în cuvînta- 
rea la adunarea cu activul de 
partid al municipiului Petro
șani, tovarășul secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu arăta 
că : „Este necesar să definiti
văm rapid sisteme de mașini 
și de utilaje corespunzătoare 
condițiilor din Valea Jiului... 
Va trebui să punem specia
liștii din domeniul construc
țiilor de mașini să lucreze îm
preună cu minerii, pentru a 
găsi soluțiile corespunzătoare".

In sensul acestor recoman
dări, la mina Dîlja într-uh a- 
bataj frontal din stratul 3, 
se experimentează, începînd 
cu această lună, o nouă crea
ție a specialiștilor constructori 
de utilaje ai I.U.M. Petroșani, 
respettiv ai Fabricii de stîlpi 
hidraulici Vulcan. Este vorba 
de utilizarea pentru prima oa
ră în abatajele frontale cu 

captivați de iureșul jocului 
uită că strada este destinată și 
circulației autovehiculelor. O 
apariție bruscă în fața mașinii 
și accidentul nu mai poate fi 
evitat.

In ziua de 2 iulie, orele 15, 
minorul Vasile Gruiță din Pe
troșani, str. Aurel Vlaicu, nr. 
15, elev la Liceul industrial 
minier împreună cu alți colegi 
merg la scăldat la pîrîul Jigo- 
reasa. Apoi, în loc să se joace 
pe terenuri virane, departe de 
șosea, de mai multe ori au 
traversat șoseaua în joacă. 
Mingea scapă pe partea caro
sabilă, minorul fuge după ea 
și momentul tragic nu mai 
poate fi evitat. Este lovit pu
ternic de mașina l-B-8463 care 
circula din direcția Petroșani. 
Finalul — accidentarea mor
tală a minorului.

Neatenția cu care unii pie
toni, tineri și vîrstnici traver

tavan artificial a grinzilor 
metalice pășitoare, concepute 
și executate de specialiștii u- 
nității amintite.

Noutatea esențială a aces
tui nou sistem de susținere 
— care constituie o premieră 
atît pentru exploatările din 
Valea Jiului cit și pentru in
dustria minieră din țară — 
constă în făptui că se micșo
rează ponderea în ciclul in
tegral al operațiilor cu con
sum mare de muncă, eli- 
minîndu-se mînuirile cu 
efort fizic excesiv, în faze
le de ridicare a grinzilor la 
tavan și dirijare. In cazul 
susținerii cu grinzi pășitoare 
aceste munci dificile sînt în
lăturate în totalitate depla
sarea grinzilor făcîndu-se me
canizat.

In ceea ce privește gradul 
de securitate al muncitorilor, 
grinda pășitoare prezintă, de 
asemenea, avantaje nete fa

sează străzile neregulamentar 
și mai ales prin locuri neper- 
mise a dus la alte accidente. 
Minorul Gheorghe Narovici 
din Petroșani, str. Independen
ței 13/30, elev în clasa a II-a 
la Școala generală nr. 5 Aero
port, în ziua de 12 iunie 1973 
coboară din autobuz, circu
lă pe dreapta neregulamentar, 
apoi fără să se mai asigure din 
stingă, traversează șoseaua, 
apare brusc în fața mașinii 
31-SB-335 condusă de Suciu 
Mihăilă. O frînă puternică și 
accidentul mortal este evitat 
grație conducătorului auto ; 
minorul Gheorghe Narovici a 
suferit numai leziuni vindeca
bile sub 60 zile.

Intr-o situație aproape simi
lară și-a pierdut viața minora

Cpt. Constantin ȚIU

(Continuare in pag. a 3-a) 

ță de actuala tehnologie ge
neralizată la abatajele fron
tale susținute cu grinzi arti
culate. Acționarea grinzilor și 
a stîlpilor după noua tehnolo
gie se face tot timpul de sub 
cadrele vecine, .care sînt a- 
sigurate oferind în acest fel 
un grad de securitate sporit. 
Un alt avantaj al acestor 
grinzi constă în aceea că la 
cursa de golire a cilindrului 
din sistemul hidraulic de de
plasare al grinzii, lichidul a- 
flat sub presiune este pulve
rizat pe frontul de lucru cons
tituind în acest fel un. mijloc 
eficace de prevenire a formă
rii prafului de cărbune în 
abataj.

Primul lot de grinzi pășitoa
re a fost introdus în abatajul 
frontal nr. 7, stratul 3, blocul 
II de la mina Dîlja. Echiparea 
abatajului frontal cu grinzile 
pășitoare s-a făcut prin intro
ducerea acestora în preaba- 
tajul transversal de atac, ca
elemente de susținere încă din 
faza de săpare a acestuia.

Muncitorii care sînt plasați 
Ia acest, abataj, experimental 
au manifestat încă de la în
ceput un interes deosebit pen
tru însușirea și îmbunătăți-

Nicolae MARIAN 
inginer principal, serviciul 

tehnic C.C.P
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în ziarul de azi:

• Să cunoaștem legile țării

• Rubricile : „Breviar cetățe
nesc", „Caleidoscop", 
„Stop"

• Acțiunea degenerativă a 
alcoolului asupra descen- 
denților omului

• Cuvintarea președintelui 
Salvador Allende

• Plenara C.C. al P.C. Peruan

• Capriciile vremii

Raliul Dunării
Mîine, 28 iulie, ora 14,15 

concurenții participanți la 
Raliul Dunării, competiție 
organizată de A.C.R., vor 
trece prin Petroșani.

Raliul contează pentru 
competiții de prestigiu: 
Campionatul Europei de ra
liuri pentru conducători, 
Cupa țărilor . socialiste și 
campionatul de raliuri al 
României. La raliu partici
pă echipaje din Bulgaria, 
Danemarca, Elveția,- R.D. 
Germană. R. F. Germania, 
Italia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Alimentară
renovată

Zilele acestea s-a recep
ționat la Petrila o nouă a- 
limentară cu autoservire, 
modernizată. Este vorba de 
unitatea nr. 26 (responsabil 
Ion Ștefan) care a comasat 
și fosta unitate pîine-lapte 
nr. 25. Aceasta se înscrie, a- 
lături de celelalte unități re
novate din municipiul nos
tru, pe linia unui comerț 
nou, modernizat. Magazinul 
alimentara nr. 26 oferă a- 
cum intr-un local spațios, 
frumos amenajat și cu mo
bilier complet nou, o gamă 
bogată de produse alimen
tare, inclusiv lapte și pîine.

Plenara C.I.T.

Recent, la I.U.M. Petro
șani a avut loc. plenara Co
misiei inginerilor și tehni
cienilor care a analizat sta
diul îndeplinirii măsurilor 
stabilite de Conterinta nați
onală C.I.T. De asemenea, 
s-au stabilit criterii noi de 
impulsionare a activității 
comisiei. S-a liotăr'it apoi 
generalizarea la nivelul în
tregii întreprinderi a iniția
tivei luată anul trecut de 
inginerii și tehnicienii de la 
F.S.H. Vulcan, ca fiecare 
cadru tehnico-ingineresc să 
realizeze anual economii e- 
chivalente cu retribuția pe 
un an întreg.

...Vă JUfidlMlâtH,
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Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația parlamentară zaireză

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi, în 
stațiunea Neptun, delegația 
Consiliului Legislativ Național 
(Parlamentul) din Republica 
Zair, condusă de Tshisekedi 
Wa Mulumba, vicepreședinte 
al Consiliului Legislativ ' Na
țional.

Au participat tovarășii Cor
nel Burtică, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Stanciu 
Stoian, deputat, membru al 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N.. secretar general al

Delegația orașului-port Haifong
Joi dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
delegația orașului-port Hai
fong din Republica Democrată 
Vietnam, condusă de tovară
șul Tran Thang, membru al 
Biroului Executiv al Comite
tului orășenesc Haifong al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam. Oaspeții se află 
în țara noastră la invitația a- 
dresată de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
cu prilejul vizitei de priete

Tovarășului Kim Ir Sen
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 
președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean", cînd se împli
nesc 20 de ani de Ia victoria în războiul 
pentru apărarea independenței și suvera
nității Republicii Populare Democrate Co
reene și eliberarea patriei, vă adresez 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră, 
întregului popor frate coreean un căldu
ros mesaj de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă.

Folosesc, totodată, această ocazie pen
tru a vă ura dumneavoastră și poporului 
coreean succes deplin în vasta activitate 
pe care o desfășurați pentru construcția 
socialistă a R.P.D. Coreene, pentru înfăp
tuirea aspirației naționale fundamentale a 
poporului coreean — unificarea pașnică și

— PHENIAN — 
independentă a patriei.

Asigurîndu-vă în continuare de de
plina solidaritate și întregul sprijin față 
de cauza dreaptă a poporului coreean, im 
exprim profunda convingere că relațiile 
de prietenie și colaborare frățească din
tre partidele și țările noastre se vor ampli
fica și întări tot mai mult, în interesul 
popoarelor român și coreean al luptei 
antiimperialiste, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa.

Oaspeții au fost însoțiți de 
ambasadorul Republicii Zair 
la București. Bokingi Embe- 
.yolo.

In cadrul întrevederii cor
diale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și parla
mentarii zairezi, conducătorul 
delegației a prezentat șefului 
statului român sentimentele 
de sinceră prietenie ale pre 
ședintelui' Republicii Zair, ge
neral de corp de armată 
Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga, salu

nie făcute în R. D. Vietnam.
La întrevedere a participat 

tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Tran Thang a ru
gat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să primească senti
mentele de profundă gratitu
dine ale membrilor delegației, 
pentru invitația făcută de a 
vizita România, pentru cinstea 
de a fi primiți, pentru posibi
litatea oferită de a lua contact 
nemijlocit cu realizările obți
nute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în edi
ficarea societății socialiste, 
pentru ospitalitatea și priete

tul călduros al Parlamentului 
și poporului zairez.

Mulțumind pentru senti
mentele exprimate și pentru 
salutul adresat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
conducătorul delegației ca la 
înapoierea în țară să transmi
tă din partea sa, a poporului 
român, președintelui Republi
cii Zair. Parlamentului, un 
mesaj de prietenie, iar po
porului zairez cele mai bune 
urări de progres și bunăstare.

Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că-și amintește

(Continuare in pag. a 4-a)

nia cu care au fost' întîmpi
nați pretutindeni.

Conducătorul delegației a 
subliniat faptul că vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Haifong este mereu vie în a- 
mintirea locuitorilor orașului 
lor,, care își exprimă — și cu 
acest prilej — profunda recu
noștință partidului, guvernu
lui, poporului român, personal 
conducătorului partidului și 
statului nostru, pentru spriji
nul multilateral, ajutorul per
manent și solidaritatea cu po-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Consiliul de control muncitoresc
al activității economice și sociale

VINERI 27 IULIE 1973

interpretul ?“Recunoașteți

înfăptuirea sarcinilor com
plexe stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român din iulie 1972, privind 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
patria noastră impune, 
mod necesar, exercitarea unui 
control cuprinzător în toate 
domeniile, astfel încit socie
tatea să cunoască permanent 
modul în care se realizează 
sarcinile planului național u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială a țării, modul cum se 
desfășoară activitatea de pro
ducție, investițiile activitatea 
de comerț exterior și interior, 
cum sînt gospodărite mijloa
cele materiale și financiare, 
cum își îndeplinesc sarcinile 
colectivele de oameni ai mun
cii și cadrele cu funcții de 
conducere în activitatea eco- 
nomico-socială.

In vederea realizării aces
tui important program, a fost 
adoptată Legea nr. 15/1972 cu 
privire Ia organizarea și func
ționarea Consiliilor de control 
muncitoresc al activității eco
nomice și sociale, care a in
trat în vigoare la 1 ianuarie 
1973.

Consiliile de control munci
toresc funcționează în subor- 
dinea comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii și sub în
drumarea organizațiilor de 
partid din unitățile respective.

Acest organ efectuează con
trolul asupra activității eco
nomice și sociale a întreprin
derilor, institutelor de proiec
tări și cercetări, asupra rea
lizării indicatorilor planului 
de producție, depășirea sar
cinilor de plan prin asigura
rea calității superioare a pro
ducției, contribuind totodată 
la promovarea unei atitudini 
înaintate față de muncă.

In scopul realizării acestor 
imperative, consiliile mun
citorești au sarcina să contro
leze și să îndrume întreprin
derile Ia repartizarea armo-

în 
în

nioasă a forțelor de producție 
pe fiecare secție productivă, 
după capacitatea și aptitudini
le lucrătorilor.

Activitatea controlului mun
citoresc trebuie să fie în de
plină concordanță cu Legea 
8/1972 în sensul ca prin ridi
carea nivelului producției și a 
produselor, unitatea, contro
lată, să fie un factor eficient 
în activitatea de participare a

exemplu, cei 
din comisia 
calității pro- 
a fi reparti-

fructuoasă. Spre 
care fac parte 
pentru controlul 
duselor urmează 
zați pe meserii și pe sectoare
sau secții, decadal. Se pot în
treprinde raiduri de control al 
calității produselor finite re
cepționate în secții săptămî- 
nal; cîte doi componenți ai 
comisiei vor face controlul pe 
flux pentru depistarea șî în-

LEGILE ȚÂRII
țării noastre la diviziunea in
ternațională a muncii.

Acești parametri, însă, 
pot realiza numai prin asigu
rarea creșterii cadrelor cu o 
înaltă pregătire profesională 
și care înțeleg menirea lor la 
locurile de muncă.

Organele de control munci
toresc urmăresc ca producția 
să fie realizată în condițiile 
respectării depline și a norme
lor de protecție a muncii și, 
deci, rezultatele în producție 
să nu fie umbrite de acciden
te de muncă. In această ordine 
de idei, se impune controla
rea măsurilor de respectare a 
dispozițiunilor Legii 5/1965 
privind prevenirea accidente
lor de muncă de către condu
cerea întreprinderilor și de 
către toți factorii care trebuie 
să contribuie la 
cestor norme — 
cial Ia locurile 
riculoase, din 
miniere.

Cum vor fi efectuate aceste 
controale ?

Organizarea modului de lu
cru al consiliilor muncito
rești de control are o impor
tanță deosebită pentru ca ac
țiunea organului să fie cît mai

se

respectarea a- 
și în mod spe- 
de muncă pe- 

exploatările

lăturarea abaterilor de la do
cumentația tehnică.

Un membru al comisiei va 
putea controla zilnic livrările, 
pentru prevenirea furnizării 
produselor de calitate necores
punzătoare și a prevenirii re
fuzului produselor de către 
beneficiar din lipsă de calita
te etc. Printr-o astfel de or
ganizare a muncii de control, 
fiecare membru al comisiei va 
ști precis ce are de făcut și 
va putea fi controlată activi
tatea lui. In funcție de mări
mea unităților, consiliile vor 
fi alcătuite, potrivit legii, din- 
tr-un număr de 7-21 membri, 
în așa fel îneît să fie cuprinsă 
în control toată activitatea e- 
conomico-socială a întreprin
derii.

Consiliile de control mun
citoresc desfășoară o activita
te obștească și lucrează pe 
bază de plan de muncă întoc
mit de membrii ei, după mă
rimea și specificul unității 
unde acționează.

Pentru ca activitatea de 
control să fie cît mai rodni
că, comisiile din consilii vor 
conlucra cu serviciile de spe
cialitate din unitate, ■ sub în
drumarea comitetelor de

consta tarilor 
de control

partid. Pe baza
făcute, consiliul

al activității eco- 
sociale propune 
oamenilor muncii 
îmbunătățire a

muncitoresc 
nomice și 
comitetelor 
măsuri de 
activității economico-sociale a 
unității socialiste respective. 
Important este ca aceste 
propuneri să fie analizate de 
îndată și să se ia măsurile 
necesare pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate, prin care 
s-a împiedecat realizarea in
dicilor calitativi și cantita
tivi de producție.

Art. 22 din lege îndrituieș- 
te consiliul de control munci
toresc și cu luarea măsurilor 
necesare pentru aplicarea de 
sancțiuni celor găsiți vino- 
vați de încălcarea hotărîrilor 
de partid și de stat.

In vederea asigurării unei 
documentații a activității 
consiliului de control munci
toresc este prevăzută înfiin
țarea unui registru de con
trol. In acest registru se în
scriu datele privind nume
le celor care au efectuat con
trolul, tema acțiunii, data 
începerii acțiunii, data termi
nării acțiunii, costațările fă
cute, indicațiile și măsurile 
stabilite precum și termenele 
de executare, semnătura per
soanelor din conducerea uni
tății controlate, care iau cu
noștință de constatările fă
cute și își asumă obligații 
pentru înlăturarea deficien-. 
țelor stabilite în scopul luării 
măsurilor de îmbunătățire a 
muncii.

Prin controlul și îndruma
rea dată în activitatea lor, 
consiliile de control muncito
resc vor stimula producția, 
calitatea produselor prin fo
losirea metodelor de muncă 
avansate și vor contribui Ia 
utilizarea rațională a timpu
lui de lucru.

Orice concurs e o provocare 
și o tentație. Inventivitatea 
organizatorilor se confundă cu 
pregătirea și șansa partici- 
panților... „Recunoașteți in
terpretul 7“ e un concurs (cu 
premii importante) organizat 
de A.T.M. în colaborare eu 
revista „Ateneu", care se vrea, 
prin însăși condiția și modali
tățile sale, un aot de cultură.

El propune o temă de indis
cutabilă atracție și populari
tate, invitînd la cunoașterea 
intimă a dramaturgiei româ
nești, clasice și contempora
ne, a interpreților săi din ma
joritatea teatrelor țării...

Buletinele de concurs s-au 
pus în vînzare la toate chioș
curile de difuzare a presei din 
întreaga Vale a Jiului.

Acțiunea degenerativă
a alcoolului asupra

descendentilor omului

BREVIAR CETĂȚENESC

Iosif VARGA, 
procuror Ia Procuratura lo

cală Petroșani

Un nou loc de joacă pentru copii

...La început, au fost ob
servațiile întîmplătoare. Au 
intervenit apoi cercetările ști
ințifice, exacte, bazate pe 
experimentarea adminis
trării alcoolului la animale. 
Au fost provocate animale
lor stări analoage 
cipiente. Mai apoi acțiunilor 
imediate ale
(stări de excitație, paralizia 
părților posterioare ale cor 
pului, în final analiza păr
ții exterioare) li s-au adău
gat prin administrarea de 
noi doze de alcool. într-un 
timp îndelungat, alte feno-

beției in-

alcoolului

progeniturilor, mortinatali- 
tatea acestora, degeneres
centa sau debilitatea lor fi
zică — pentru că, într-ade- 
văr, e o problemă care nu 
merită să fie... evitată.

Acțiunea degenerativă a 
alcoolului asupra descenden- 
ților la om a fost mult timp 
studiată, comparativ, de că
tre marele nostru înaintaș 
Bertholet printr-o serie de 
autopsii.

Din 163 de autopsii pe 
corpuri de alcoolici au 
fost găsite 140 alterări ale 
unor organe de reproducere.

Alcoolul prieten sau dușman ? (III)

0 dispoziție nouă?
Oare este necesară o dispo

ziție nouă pentru șoferii de 
pe unele autobuze, care să-i 
obliga să deschidă ușile cînd 
se opresc în stații 7 Eu cred 
că nu. Dispoziția în vigoare 
este clară. Și totuși, iată ce mi 
s-a întîmplat în ziua de 5 iu
lie curent. Așteptam în stația 
„Cina" din Lupeni împreună 
cu vreo 8—10 cetățeni să ne 
deplasăm spre centrul orașu
lui Lupeni. Curînd a venit 
un autobuz cu inscripția „Eo- 
cala Uricani — Piața Lupeni". 
S-a oprit reglementar lingă 
bordură și lumea s-a înghe
suit la ușa din spate pentru 
a urca. Degeaba însă. Ușa nu 
s-a deschis, autobuzul și-a con
tinuat drumul spre centrul 
orașului numai pe jumătate 
ocupat, iar noi, călătorii am 
rămas în stație.

Spre știința tovarășilor din 
conducerea E.G.C. Petroșani 
mai arăt că această scenă s-a 
petrecut în ziua de 5 iulie a.c., 
în jurul orei 21,20, iar auto
buzul la care m-am referit 
avea nr. 1 665.

milii, majoritatea mineri, 
așteaptă în zadar amenaja
rea unui trotuar sau drum 
de acces la blocurile respec
tive. De asemenea, deși stîl- 
pii pentru iluminatul din ju
rul blocurilor sînt montați 
de circa un an, nu s-a mai 
făcut nimic în plus pentru 
a ne putea feri (în special în 
timpul nopții) de băltoacele 
și noroiul prin care sîntem 
nevoiți să trecem aproape 
zilnic.

Considerăm, totodată, că 
ar fi timpul ca șantierul Pe
troșani aparținînd T.C.H. să 
elibereze terenul din apro
piere pe care „zac" de mul
tă vreme rebuturile unor 
planșee și pereți despărțitori 
din beton prefabricat, care 
dăunează și mai mult aspec
tului înconjurător și așa... 
ca vai de el.

Poate ar mai fi cazul 
amintim de șanțul de 
dă existent de-a lungul 
tierului Aeroport care
calmotat (din cauza pantei 
discontinue) pe o lungime de 
circa 100 ml. situație care 
face ca acesta în loc să-și e- 
xercite „atribuțiile" de a 
colecta apele pluviale de pe 
dealurile din jur, acestea se 
revarsă împreună cu alu
viunile pe care le antre
nează inundînd destul de 
frecvent (că de ploi nu du
cem lipsă) mijlocul 
care are un nume 
frumos — Viitorul
reia am dori, spre satisfac
ția noastră, a tuturor, să i 
se facă într-adevăr într-un 
timp cît mai scurt, un viitor 
mai bun.

Avem convingerea că pe 
această cale vom influența 
luarea măsurilor care se im-

pun pentru remedierea nea
junsurilor semnalate mai sus 
și la înlăturarea cărora sîn- 
tem dispuși, oricînd — cu ce 
putem —, ca la apel să fim 
și noi prezenți.

In numele locatarilor celor 
două blocuri 

Petru JUDE,
str. Viitorului bl. 52 sc.I ap. I 

Petroșani

Sperăm să fim

In incinta blocului 4 din 
cartierul „Viscoza" Lupeni a 
început, de cîteva zile, ame
najarea unui nou loc de joa
că pentru copii. Inițiatorul 
acestei lăudabile acțiuni este 
chiar președintele comitetu
lui din acest bloc, tovarășul 
Vasile Ignătescu, care de alt
fel a depus un efort susținut 
pentru procurarea diverselor 
dotații — ringhișpil, hinte și 
alte jocuri — deja instalate

p' taint,

pe terenul respectiv. Ea acți
unea de instalare a acestor 
aparate au luat parte activă 
locatarii Gheorghe Roman, 
Ovi Moldovan, Oanea Gheor
ghe, Gheorghe Mesaroș și al
ții. Un aport deosebit la 
transportul materialelor nece
sare, a pămîntului l-a adus 
șoferul Iosif Misa. Locatarii 
care au copii și chiar și cei 
fără copii au contribuit prin 
muncă voluntară și cu mij-

loace bănești la această utilă 
acțiune în folosul copiilor din 
bloc, (...cu excepția cîtorva 
care s-au eschivat). Poate că 
inițiativa acestor inimoși pă
rinți îi va inspira și pe alți 
cetățeni, din alte blocuri, ai 
căror copii nu se bucură 
încă acum, în zilele frumoa
se ale vacanței, de asemenea 
locuri de joacă.

O. BERBECARU

I
I
I
I

mene de intoxicație care 
duceau pînă la moartea ani
malului.

S-au produs astfel anima
lelor stări de halucinație, 
tremurături ale membrelor 
și o situație de alterare pro
gresivă a stării generale, cu 
tulburări interne din cele 
mai importante. Toate aces
te experiențe, concludente 
pentru demonstrarea acțiu
nii alcoolului asupra orga
nismului animal, în doze 
comparabile cu cantitățile 
folosite pe alcoolici (uneori 
mult mai mici, comparativ 
cu greutatea corpului), au 
fost completate de numeroa
se cercetări privind acțiu
nea alcoolului asupra pro 
geniturii animale

De ce insistăm asupra 
acestor experimentări 7 Pen
tru a demonstra că un ani
mal, supus timp de cîteva 
luni, acțiunii vaporilor de 
alcool, aflîndu-se deci în
tr-o stare apropiată celei în 
care se află băutorii așa zi
șii „moderați", ajung la ste
rilitate sau va naște pui 
morți.

Efectele alcoolului asupra 
descendenților se manifestă 
șî în ce privește aptitudinile 
mentale. Tulburări ale func
ției memoriei, chiar și după 
două generații., au fost ob
servate 
credem, 
ne că 
acțiune 
rală asupra
Insistăm asupra acțiunii lui 
în ce privește organe
le de reproducere — cu 
alterarea gravă a sănătății

la om Este clar, 
acum pentru oriei 

alcoolul exercită o 
vătămătoare gene- 

organismului.

Sterilitatea alcoolicilor 
vansați a fost dovedită 
atîtea feluri, îneît asupra 
acestui „punct" nu mai in
sistăm. La fel, despre sta
rea de neputință sau frigidi
tatea alcoolicilor... convinși

Acțiunea degenerativă a 
alcoolului nu se manifestă 
numai asupra organelor 
sexuale ci și asupra altor 
organe, după cum urmează, 
în ordine descendentă a 
frecvenței • inima era alte
rată la „bolnavii" exami
nați la 70 la sută dintre ca
zuri, rinichiul la 64 la 
ficatul la 59 la sută și 
macul la 45 la sută.

Cumulate, toate aceste 
acțiuni nu duc, în nici un 
caz la concluzii... optimiste. 
Și cine crede, cine încă mai 
crede că nu are nici o influ
ență alcoolul asupra copi
ilor concepuți într-o stare 
de beție se înșeală amarnic 
Sănătatea acestora e lucru 
dovedit — e alterată. Ca să 
nr mai vorbim despre mor- 
tinatalitatea 
fizică...

Meditînd 
cîteva date, 
ce alcoolic își poate face un 
„bilanț" aj stării lui, putîn- 
du-și anticipa, cu oarecare 
anr.'-;,v,ntie. v"tornl apro
piat sau mai îndepărtat, 
l-am invita. în principal 
cel ce susține că nu 
poate debarasa de alcool 
se gîndească amănunțit 
viitorul familiei lui. Ia copiii 
concepuți în stare de beție. .

a- 
în

sută, 
sto-
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și debilitatea

asupra acestor 
și a altora, ori-

Și 
pe 
se 
să 
la

Dr. Ionel RADU
Spitalul unificat Petrnsan’

A. SIMONIS, 
Lupeni

Cît vom mai
aștepta

Sîntem nevoiți a ne adre
sa redacției într-o situație 
destul de neplăcută 
pentru noi cît și pentru 
care ne vizitează.

Se împlinesc în curînd 
ani de cînd au fost date în 
folosință blocurile 51 și 52 
din str. Viitorului, cartier 
Aeroport Petroșani. Tot earn 
de atunci, cele 240 de fa

atît 
cei

doi

înțeleșilai»

de 
si-

să 
gar- 
car- 
este

străzii 
atît de 
- și ci

Vă adresăm rîndurile 
mai jos în legătură cu 
tuația de la blocul E 4 Vul
can în 
frumos 
spațiile 
Dar, la 
blocului se află două case de 
oameni de treabă și gospo
dari. Ion Cocota și Nicolae 
Șaucă. Și totuși avem neca
zuri. Cetățenii au cotețe de 
porci chiar în fața blocului 
nostru. Seara, cînd aerul e 
mai curat, ei curăță murdă
ria de la cotețe și o aruncă 
peste gard. Trebuie să închi
dem deci imediat geamurile... 
Ziua ne vîn în case muștele. 
Și nu numai de la porci ci 
și de la alte... anexe. Cele 
două familii de locatari au 
grajduri pe vale,în afara 
rașului. Acolo își 
și caii, dar de ce 
cii 7 Ne adresăm 
ranța că această 
se va rezolva mai 
prin Consiliul popular Vul
can. Sperăm să fim 
țeleși și ajutați.

ULHDOSW
care locuim, un bloc 
și bine îngrijit ca și 
verzi din fața lui. 
cîțiva metri, în fața

Mar mote
în Carpați

marmotele se simt bine în 
patria lor de odinioară. Se 
pare că vizuinele amenajate 
de lucrătorii inspectoratelor 
silvice nu le-au fost întruto- 
tul pe plac, unele dintre mar- 
mote confecționîndu-și alte 
locuințe pe cont propriu.

experimente, molidul de To- 
plița a dat creșteri cu 30-40 
Ia sută mai mari fată de ce
lelalte specii.

„Saramura"
și reumatismul

săpate în rocă, o capelă pre
văzută cu balcoane, o sală 
„de bal" și un lac de agre
ment, toate lucrate cu deose
bită migală și măiestri" de 
meșteri anonimi.

o- 
țin vacile 
nu și por- 
dv. cu spe- 

problemă 
repede,

bine în-

Cîțiva locatari ai 
E 4, str. Republicii 

Vulcan

blocului 
nr. 64

Știați că Munții Carpați 
erau odinioară o gazdă ospi
talieră pentru marmote ? 
Aceste rozătoare lente, lip
site de apărare, în greutate 
de pînă Ia 7-8 kg., au căzut 
însă pradă clinilor, lupilor, 
dar mai 
tentați de 
să și de 
frumoasă, 
de cochetele din antichitate. 
Pentru a repopula munții 
noștri cu aceste prețioase 
animale, zilele trecute au 
fost aduse din Franța 21 de 
exemplare care au fost „de
barcate" în golful alpin al 
Arpășelului din Masivul Fă
gărașului. Un alt grup de 
„coloniști" a fost instalat în 
apropiere de Borșa, în Mun
ții Maramureșului. Primele 
observații discrete privind 
comportarea lor confirm^ că

Molidul în 65

ales... vînătorijor, 
carnea lor qustoa- 
blana lor foarte 
apreciată cîndva

de varietăți
Specialiștii Ocolului silvic 

din Toplifa studiază de peste 
10 ani variabilitatea molidu
lui și extinderea acestei spe
cii deosebit de valoroase. Au 
fost, astfel, depistate, în 
această zonă, peste 65 de va
rietăți morfologice de molid. 
Reproduse în pepiniere, a- 
ceste varietăfi sînt studiate 
cu atenție de către specia
liști. S-a constatat, bunăoară, 
că dintre toate, molidul alb, 
rar și deosebit de valoros es
te varietatea care marchea
ză aici cele mai mari creș
teri. Se practică, de aseme
nea, de cîțiva ani culturile 
comparative experimentale 
cu molid din alte țări pentru 
a se determina tulpinile op
time din această specie. In 
cadrul acestor cercetări și

Lectorate de 
limba română

s alina 
veche 

Aici a 
centru 
pentru

peste hotare

I 
I
I
I

I 
I

Știați că „saramura" poate 
fi utilizată în tratamentul 
afecțiunilor reumatice ? Ade
vărul este confirmat de băi
le sărate existente în 
Cacica, mină de sare 
de peste 200 de ani. 
fost amenajat un mic 
balnear care dispune
început de 12 căzi conectate 
la sursa de apă a izvoarelor 
sărate. Tot aici a fost ame
najat uri bazin de înot care 
folosește, de asemenea apă 
de salină. Microclimatul lo
cal, precum și flora premon- 
tană din jur asigură celor 
dornici condiții optime pen
tru tratament și odihnă.

De menționat că mina de 
la Cacica prezintă, în același 
timp, un deosebit interes tu
ristic. In două dintre orizon
turile subterane se găsesc,

In prima jumătate a anului 
în curs, au tost create noi 
lectorate de limbă și literatu
ră română peste hotare : la 
Antwerpen — Belgia și la 
Belfast — Irlanda de Nord, 
precum și de istoria. Români
ei, la New York — S.U.A., 
și de studii juridice r mâ- 
nești la Napoli — Italia. Cu 
acestea, numărul lor a cres
cut la 131, ceea ce confir
mă aprecierea și interesul de 
care se bucură știința șt cul
tura românească în contextul 
valorilor universale.

Activitatea lectoratelor ca
re funcționează în 29 de 
țări ale lumii este sprijinită 
de Biblioteca centrală univer
sitară din București. Ea le 
expediază lunar un bogat ma
terial documentar, diferenti-

a* după profilul și solicitări
le fiecăruia din lectorate • 
manuale și cursuri pentru 
învățarea limbii române, 
gramatici și ghidurl de con
versație, edifti reprezentati
ve ale clasicilor literaturii 
noastre și ale scriitorilor 
contemporani consacrat/ ca 
și studii de lingvistică, fol
clor și etnografie, de drent și 
istorie. albume de artă, 
atlase geografice, discuri cu 
muzică populară și texte li
terare, sau diferite tipărituri 
ce înlesnesc cunoașterea tă
rii. a poporului și a realiză
rilor știinfel și culturii ro
mânești.

Potrivit precizărilor Minis
terului Educației și 
mîntului. la aceste 
predau atît cadre 
din (ara noastră — 
de la facultățile de
tale ale universităților din 
București. Cluj, lași și Timi
șoara —, cît și profesori sau 
cercetători de la catedre de 
romanistică din străinătate.

Invăță- 
lectorate 
didactice 
recrutate 
speciali-

(Agerpres)

CALEIDOSCOP

OCERINȚA MAJORA M /. C. L S. A. P, PETROȘANI

Preocupările pentru mai buna deservire a populației-dublate
de grija pentru apărarea avutului obștesc I I I

De la an la an, în cadrul 
f.C.L.S. — alimentație publi
că Petroșani s-au obținut re
zultate din ce în ce mai bune 
în organizarea unor condiții 
corespunzătoare de deservire 
a populației. S-au creat în a- 
cest scop noi unități cu un ri
dicat grad de funcționalitate 
și confort, s-au reamenajat u- 
nitățile existente. Preocupa
rea centrală a conducerii 
I.C.L.S.A.P. este călăuzită de 
ideea ca cetățenii municipiu
lui Petroșani să fie cît mai 
mulțumiți de deservirea ce le 
este asigurată, creîndu-se în 
acest scop în toate localurile 
o ambianță cît mai plăcută. 
Concomitent cu asigurarea 
condițiilor de confort, unită
țile de alimentație publică au 
fost dotate cu instalații frigo
rifice corespunzătoare, cu a- 
paratură modernă necesară. 
In aceeași măsură s-a acordat 
o atenție mare creșterii gradu
lui de pregătire șî a persona
lului de serviciu, ca și com
portării ireproșabile a aces
tuia față de cetățeni. Șefii de 
unități sînt mai mult preocu
pați de crearea unei ambian-

țe cît mai plăcute în cadrul 
unităților pe care le conduc.

In contextul acestor preocu
pări principale conducerea 
I.C.L.S.A.P. a pus de aseme
nea un mare accent și pe a- 
părarea bunurilor obștești îm
potriva distrugerilor ce le-ar 
putea provoca un eventual in
cendiu.

Faptul că în anii trecuți cît 
și în acest an, în unele uni
tăți comerciale au izbucnit 
mai multe incendii care au a- 
vut urmări neplăcute, chiar 
dacă acestea nu au izbucnit 
în unitățile I.C.L.S.A.P. Petro
șani, a determinat conducerea 
întreprinderii să ia unele mă
suri care să ducă la îmbună
tățirea activității de preveni
re. Cu sprijinul comisiei teh
nice P.C.I. s-a urmărit stabi
lirea acelor măsuri care să 
lichideze toate cauzele gene
ratoare de incendii sau să în
lăture neglijențele care se mai 
manifestă. Se urmărește cu e- 
xigență îndeplinirea planului 
de măsuri întocmit în acest 
scop, s-au verificat instalațiile 
electrice de iluminat și de 
forță, s-a completat dotarea

tuturor unităților cu materiale 
de stingere, s-au intensificat 
acțiunile de instruire a între
gului personal, de propagan
dă folosindu-se în acest scop 
formele și mijloacele cores
punzătoare. O eficiență deose
bită în această direcție o are 
concursul pe tema P.C.I. ce se 
desfășoară în prezent. Toate 
acestea însă vor avea efectul 
scontat numai dacă toți res-

ponsabilii de unități și între
gul personal salariat vor a- 
corda toată atenția și preocu
parea apărării bunurilor din 
dotare. Pentru că, este în pri
mul rînd o îndatorire patrio
tică a întregului personal sa
lariat, a tuturor cetățenilor, 
păstrarea și îngrijirea avutu
lui obștesc, a tuturor bunuri
lor materiale realizate de oa
menii muncii.

că a căror conducere Ie este 
încredințată;

O să asigure păstrarea, în
treținerea în perfectă stare de 
funcționare a materialelor de 
stingere a incediilor din do
tare ;

• să ia măsuri pentru a- 
fișarea regulilor de prevenire 
a incediilor la locurile de 
muncă ;

sau alte surse care 
la izbucnirea unui

i pot duce 
incendiu.

facerea 
ar- 

gunoaielor

• să nu permită 
focurilor deschise pentru 
derea deșeurilor, 
etc, pe timp de vînt sau lă-

sarea acestora fără suprave
ghere ;

*> fumatul în magazii, de
pozite sau alte locuri cu pe
ricol de incendiu este strict 
interzis !

REȚINEȚI !

Cîteva obligații care revin
responsabililor de unități

• să interzică cu strictețe 
blocarea căilor de acces, a 
căilor de evacuare, a culoare
lor, scărilor și spațiilor de si
guranță ;

Responsabililor de unități 
din rețeaua I.C.L.S.A.P. le re
vine, în conformitate cu ins
trucțiunile nr. 180/1969 a 
M.C.I. și cu alte acte norma
tive în vigoare, responsabili
tatea pe linie de prevenire a 
incendiilor în cadrul unități
lor pe care le gestionează. De 
aceea, ei trebuie să ia toate 
măsurile care să ducă la în
lăturarea tuturor cauzelor ge
neratoare de incendii. Men-

ționăm în acest sens 
datoriri care revin 
bililor de unități:

cîteva în- 
responsa-

periodic• să instruiască 
tot personalul din subordine;

• să acționeze pentru apli
carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor Ia locurile de mun-

A să interzică depozitarea 
materialelor și lichidelor 
flamabile în podurile 
lor și a depozitelor ;

in- 
clădiri-

nu s-au 
electri- 

radiatoare, reșouri, 
șini de călcat etc ;

0 să verifice dacă 
lăsat în priză aparate 
ce ma

în*
ră-

A să controleze ca la 
chiderea localului să nu 
mină resturi de țigări aprinse

— Folosirea instalațiilor e- 
lectrice de iluminat și de for
ță, fără respectarea cu stric
tețe a normelor în vigoare 
prezintă mare pericol de e- 
lectrocutare și incendii.

— Tablourile electrice tre
buie să fie protejate în carca
se corespunzătoare și asigura
te cu încuietori, iar accesul 
la ele este permis numai per
sonalului de întreținere auto
rizat.

— Se interzic improvizați
ile de orice fel la instalați
ile și aparatele electrice.

— Nu se permite folosirea 
abajururilor de hîrtie sau alte 
materiale combustibile 
corpurile de iluminat.

— Injectoarele de motorină

la

de 1.. sobele din bucătării tre
buie să fie menținute în per
fectă stare de funcționare; nu 
se admit scurgeri de motorină 
pe Ia conducte sau injectoare.

— Nu folosiți siguranțe 
supradimensionate la tablou
rile de distribuție, deoarece 
prezintă un mare pericol de 
incendiu.

— Se interzice folosirea de 
întrerupătoare, prize defecte 
ori cabluri deteriorate.

— Nu folosiți buteliile de 
aragaz fără regulator cu pre
siune sau defect, ori 
furtunul cu crăpături, lărgit 
la capete, căci prezintă un 
mare pericol de explozie și 
incendiu.

•— Cînd închideți localurile

și plecați acasă verificați 
dacă : ați stins focul din s«- 
be ; aparatele electrice, radia
toarele, reșourile, mașinile de 
călcat etc. au fost scoase din 
priză : ați controlat ca să nu 
rămînă resturi de țigări aprin
se ; au fost închise ermetic 
vasele cu lichide inflamabile 
și dacă ele au fost depozitate 
la locurile destinate acestui 
scop ; dacă au fost evacuate 
deșeurile combustibile infla
mabile.

Respectînd 
ceste reguli 
vor izbucni
dv de muncă, veți avea 
tisfacția că respectînd aceste 
măsuri ați îndeplinit o înda
torire patriotică.

și aplicînd a- 
de prevenire nu 
incendii la locul

sa-

NU UITAȚI 1 încălcarea 
prevederilor H.C.M. nr. 
2285/1969 atrage după sine ac
cidente grave, dar, totodată 
severe sancțiuni materiale. De 
aceea, reîmprospătați-vă cunoș
tințele revăzînd H C.M-ul a- 
mintit și aplieînd în practică 
prevederile sale. Nu uitați: 
„Paza bună trece primejdia 
rea".
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Un domeniu vast de aplicare a metodelor 
moderne de caicul șl programare: 

Eșalonarea executării 
lucrărilor de deschideri

Aplicarea metodelor cerce
tării operaționale în indus
tria minieră constituie una 
din principalele căi utilizate 
în ansamblul procedeelor de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Proble
mele miniere, cu specificul 
lor variabil și condiționate 
de un mare număr de factori 
geotehnici, pot fi trecute pe 
modele matematice de calcul. 
In felul acesta se trece de la 
modelul actual de tratare a 
lor pe baza complexului 
„experiență — intuiție" la 
metode mai eficiente și logi
ce, bazate pe „informație — 
raționament". Dintre aceste 
metode moderne de calcul, 
mai des întilnite în cadrul 
aplicațiilor practice sînt me
todele teoriei grafelor (în 
special metoda drumului cri
tic) și metodele P.E.R.T.

In industria minieră este 
necesar ca orice proiect să se 
desfășoare după un graf în
tocmit în prealabil, pe baza 
căruia să se determine pro
gramul optim de desfășurare.

Necesitatea urgentării exe
cutării unor lucrări de deschi
dere în cadrul E.M. Uricani 
a stat la baza programării 
săpării puțului nr. 4, alegînd 
drept criteriu de optimizare 
minimalizarea duratei de 
execuție.

Adîncirea puțului nr. 4 va 
permite urgentarea deschide
rii orizontului inferior 400, 
obiectiv deosebit de impor
tant pentru asigurarea viitoa
relor capacități de producție 
ale minei. Tehnologia de 
adîncire a puțului nr. 4 pre
zintă unele particularități. 
Astfel, datorită faptului că 
puțul va trebui să fie folosit 
pentru transport pe toată du
rata adîncirii, se impune să
parea lui ca un puț orb sub 
orizontul 500, urmînd ca în 
final să se facă legătura în 
partea superioară a puțului.

O particularitate a lucrării 
o constituie faptul că, pentru 
prima dată în țară, se va exe
cuta săparea unui puț orb fă
ră suitor de funii și galerie 
de acces de la casa mașinii, 
reducîndu-se considerabil cos
tul și durata de execuție, 
pri.i renunțarea la aceste lu
crări provizorii. Amplasarea 
mașinii de extracție se va fa
ce într-o lucrare minieră în 
fund de sac, la o distanță de 
10 m de la discul puțului. 
Lucrarea minieră respectivă 
se va găsi în suborizontul de 
săpare ce s-a realizat printr-

un plan Înclinat și o galerie 
de acces la puț.

Lista de activități, prima 
etapă în vederea elaborării 
grafului, a fost stabilită 
avîndu-se în vedere operațiu
nile care intervin la săparea 
unui puț — lucrări auxiliare 
pregătitoare și ciclurile de 
avansare de la săpare. Stabi
lirea relațiilor de precedență 
s-a realizat, de asemenea, în 
conformitate cu tehnologia 
de lucru, avîndu-se în vede
re particularitățile sus
menționate. In rest, trasarea 
grafului, numerotarea și cal
culul Iui, s-au realizat conform 
metodologiei de calcul cunos
cută.

Utilizarea eficientă a pro
gramării propuse prin meto
da drumului critic presupu
ne și urmărirea cît mai rigu
roasă a stadiilor de execuție 
rezultate ca optime, în condi
țiile respectării succesiunii 
lor.

Conform calculelor a rezul
tat o durată totală de execu
ție de 642 de zile, lucrarea 
urmînd să fie terminată la 
12 mai 1975. Proiectul are 
aplicabilitate imediată, ur
mînd să fie eșalonat pe perioa
da 1973—1975. Se prevede ca 
lucrările auxiliare ocazionate 
de pregătirea săpării să fie 
terminate la data de 10 de
cembrie 1973. iar adîncirea 
propriu-zisă să fie terminată 
pînă la 31 decembrie 1974. 
Amenajarea definitivă a pu
țului și rambleierea lucrărilor 
din orizontul de săpare de la 
cota 456 se va realiza pînă la 
data de 12 mai 1975.

Prin aplicarea programării 
adîncirii puțului folosind me
toda analizei drumului critic, 
se prevede reducerea timpului 
de execuție cu cca. 20 Ia sută 
și realizarea unui volum de e- 
conomii de peste 150 mii de 
lei.

Elaborarea acestui studiu 
reprezintă un exemplu asu
pra marilor posibilități pe care 
le oferă folosirea metodelor 
moderne de calcul în progra
marea și urmărirea realizării 
lucrărilor miniere, ca modali
tate de creștere a eficienței e- 
conomice.

Realizarea acestor calcule 
în cadrul colectivelor tehnico- 
inginerești din întreprinderi 
are avantajul unei aplicabili
tăți sporite, a creșterii utilită
ții acestei forme de cercetare 
tehnologică.

lng. Dumitru PENCIL 
E. M. Uricani

Vitezele maxime

dispoziții

de activi-

a dat dis-pri- 
Văii

S-au dat...

Recent, printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri, s-au 
stabilit vitezele maxime ale autovehiculelor aparținînd uni

tăților socialiste,cînd circulă în afara localităților, măsură 
care are drept scop realizarea unui consum economic de 
benzină. Hotărîrea prevede pentru unitățile care au în do
tare autovehicule obligația de a înscrie pe caroseria aces
tora, în partea din spate, viteza de circulație maximă ad
misă în afara localităților, nerespectarea prevederilor Ho- 
tărîrii atrăgînd sancționarea contravenienților cu amendă de 
la 500 Ia 1000 Iei de către organele însărcinate cu controlul 
circulației din cadrul Ministerului de Interne și Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

urma publicării, în 
„Steagul roșu" nr. 7358 din 
30 iunie a.c., a articolului 
„Buna organizare și spiritul 
comercial să fie pregnant 
etalate pe piețele agroali- 
mentare ale municipiului", 
întreprinderea legume și 
fructe Hunedoara — Deva 
ne-a răspuns, printre altele : 
„Aspectele semnalate 
vind aprovizionarea
Jiului eu leguine-fruc.te sînt 
reale. Faptul se datorează 
producției anului curent, 
care a fost întârziată sau 
calamitată, ca urmare aîncă 760 de noi unități se vor adăuga în 

această toamnă rețelei actuale de grădinițe 
pentru preșcolari. Numărul lor va trece ast
fel de 12 000. Potrivit hotărîrii adoptate de 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., în ansam- ■ 
blul căreia sînt prevăzute măsuri și pentru 
dezvoltarea și perfecționarea învățămîntu- 
lui preșcolar, capacitatea de cuprindere în 
grădinițe a copiilor de la 3 la 6 ani — cu 
prioritate pentru cei de 5 ani care sînt mai 
aproape de prima clasă elementară — ur
mează să se extindă, astfel ca în 1975, a- 
proximativ 765 000 de copii, să fie încadrați 
în formele de învățămînt preșcolar.

In ansamblul acelorași preocupări, su
bliniem că se vor înființa cu precădere gră
dinițe cu program prelungit, iar paralel cu

perfecționarea conținutului și metodologiei 
activității instructiv-educative, unele unitățj 
de învățămînt preșcolar vor introduce în 
programele lor, la cererea părinților, și în
vățarea limbilor străine. Amintim, de ase
menea, că pentru a veni în sprijinul fami
liilor de țărani cooperatori cu copii, în 
mune și sate funcționează peste 8 000 
grădinițe. Multe din acestea dispun, pe 
rioadele de vîrf ale lucrărilor agricole
de cămine, unde se asigură hrana și odihna ■ 
copiilor pe întreaga zi. In anul trecut, de 
pildă, peste 75 000 de copii preșcolari din 
mediul rural au fost cuprinși în asemenea 
unități.

co
de

pe-
Și

(Agerpres)

Gindirea creatoare
a specialiștilor

(Urmare din pag. 1)

Fiecare cu

timpului nefavorabil. Men
ționăm că s-au depus efor
turi în direcția aprovizionă
rii și de la furnizorii necon
tractuali. Am dispus
C.L.F.-uIui Petroșani să
acorde prioritate în reparti
ția fondului de marfă Ia pie
țele din raza sa 
tate".

Este clar. Deva 
poziții, cei de la Petroșani 
au ținut seama de ele. unită
țile noastre de desfacere a 
legumelor și fructelor, au 
(cel puțin deocamdată) măr
furi din belșug.

Vinovății au fost sancționați
In nr. 7325 din 23 

al ziarului „Steagul 
apărut articolul 
..După placul gestionarei". 
Ca urmare, conducerea 
C.L.F. Petroșani ne-a adus la 
cunoștință măsurile între
prinse. Astfel, „Cele relata
te referitor la comportarea 
gestionarei Maria Mihai de 
Ia unitatea nr. 5 sînt juste, 
drept pentru care a fost

mai a.c. 
roșu" a 

intitulat

sancționată cu mustrare ver
bală (se află Ia prima aba
tere). Cît privește deficien
țele constatate la unitatea 
nr. 49 din Lupeni de comisia 
de control obștesc, vă infor
măm că pentru abaterile 
semnalate personalul unității 
a fost sancționat cu mustra
re scrisă. Dacă vor mai să- 
virși și alte abateri, vor fi 
sancționați pe linie adminis
trativă".

Strada impune o comportare adecvata
(Urmare din pag. 1)

«MW

De n-ar fumega asa centralele...
Foto : V. IORDACHESCU

re» continuă a tehnologiei de 
lucru fapt ce a făcut posibi
lă evidențierea multiplelor a- 
vantaje pe care le oferă acest 
gen de susținere.

Trebuie evidențiată cu a- 
ceastă ocazie inițiativa condu
cerii minei și a sectorului II 
producție condus de inginerul 
Victor Ghioancă, care au în
credințat conducerea lucrări
lor unui competent maistru mi
nier Constantin Corcodel, asigu- 
rînd totodată o coordonare co
respunzătoare a lucrărilor la lo
cul de muncă, cu sprijinul mi
nerilor șefi de schimb Alexan
dru Cîmpeanu, Simion Puș
tan, Andrei Preda și Vasile 
Șelaru.

Se remarcă faptul că, du
pă o perioadă relativ scurtă 
de la intrarea în producție a 
abatajului (doar două săptă
mîni), rezultatele obținute sînt 
mulțumitoare, existînd premi
se pentru depășirea în scurt 
timp a celor mai buni indicatori 
tehnico-economici realizați pî
nă în prezent la abatajele 
frontale de la mina Dîija. 
Productivitatea muncii reali
zată în perioada amintită în 
abataj este de șase tone/post, 
cu posibilități reale de creș
tere. Acest randament este

mulțumitor dacă ținem cont 
de faptul că el s-a realizat în 
perioada imediată după in
troducerea noii tehnologii, 
mai ales că în primele zile de 
muncă au existat unele defi
ciențe cu caracter general ca
re împiedică desfășurarea cu 
eficiență maximă a muncii în 
abataj. De pildă, ca și la ce
lelalte abataje, s-au produs 
stagnări determinate de în- 
tîrzieri în aprovizionarea cu 
materiale necesare operați
ilor din ciclu, cu tuburile nece
sare canalului de aeraj la co- 
periș, îngrijirea pompelor de 
înaltă presiune care furnizea
ză emulsia nu a fost totdeau
na satisfăcătoare, lipsind .u- 
neori uleiul...

Există convingerea, că dacă 
în continuare se va acorda o 
mai mare atenție bunei orga
nizări a lucrului din abataj, 
aprovizionării ritmice cu ma
terialele necesare, 
sistenței tehnice 
toare, tehnologia 
experimentare va 
real progres atît
lizarea unor indicatori tehni- 
co-economici superiori cît, 
mai ales, pentru reducerea e- 
fortului fizic al minerilor în 
condițiile asigurării unui grad 
de securitate sporit în abata
jele frontale din Valea Jiului

acordării a- 
corespunză- 
în curs de 

constitui un 
pentru rea-

Victoria Nițică din Vulcan, e- 
levă în clasa I, Școala genera
lă nr. 5, care la data de 3 iunie 
1973 a traversat strada fiind 
surprinsă și accidentată mortal 
de autobuzul 31-HD-1540 con
dus de Gheorghe Cîrstoc.

O altă cauză a accidentelor 
de circulație o constituie ne- 
supravegherea copiilor de că
tre părinți. In ziua de 2 iulie 
1973 părinții minorului Robert 
Kadar dm Petroșani; str. Șt 
O. losîf nr. 2 stau în locuință 
și nu știu ce loc de joacă și-a 
ales fiul lor în vîrstă de 3 ani. 
Acesta, nesupravegheat, tra
versează de mai multe ori zo
na verde, rondurile cu flori și 
apare brusc în șosea în fața 
mașinii l-HD-2373 condusă de 
Virgil Meszaroși. Accidentul 
părea inevitabil, dar atenția 
cu care a condus șoferul, folo
sirea frînei a dus‘ la evitarea 
lui, minorul alegîndu-se nu
mai cu o sperietură zdravănă. 
Minorii Clara Radu și Cristina 
Iosa din Vulcan — Paroșeni. 
blocuri intervenții, în ziua de 
28 iunie 1973 au traversat 
strada în lugă, fiind pe punc
tul de a fi accidentați.

Așadar, cîteva întrebări : 
Oare părinții nu au obligația 
de a supraveghea copiii, să cu
noască locurile lor de joacă,

să-i îndrume în permanență 7 
De ce să fie expuși copiii ac
cidentelor de circulație datori
tă jocului pe partea carosabilă 
a drumurilor, să devină simple 
obstacole în calea rutieră ? De 
cele mai multe ori șoferii evită 
aceste accidente, dar apar și 
situații cînd nenorocirea nu 
mai poate fi înlăturată. Deci, 
atenție părinți ! Unii copii, 
nesupravegheați, . de,, părinții, 
lor, se joacă ore în șir pe 
străzi, pe unde circulă diferiți' 
mijloace de transport, fug de 
pe un trotuar pe altul, fără a

se asigura. Trebuie să avem în 
vedere proverbul cu ulciorul, / 
care nu merge de multe ori la 
apă. Și acest lucru să nu fie 
prea tîrziu. Vacanța de vară 
in care se află elevii asigură 
condiții minunate de odihnă 
și recreere, largi posibilități 
pentru desfășurarea unor ac
tivități interesante și variate.

Profesorilor, părinților și tu
turor factorilor de răspundere 
le revine datoria de a asigura 
supravegherea copiilor, pentru 
a-i feri de accidentele de cir
culație.
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I 
I

I
I 
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I 
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La restaurantul 
na“ din Lupeni se vese
leau la o masă trei 
„mușchetari" : Doru
Borc, Alexandru Albert 
și Ioan Burgher. De ei 
se apropie loan Păun și 
le cere un foc. In loc de 
foc este servit cu un 
scuipat în față. Dîndu-și 
seama că sînt băuți, 
Păun o ia la sănătoasa. 
Este ajuns însă din ur
mă de veselii meseni. Și 
atunci ce se gîndește să
racul Păun ; dacă ei în 
loc de foc pentru țigară 
m-au scuipat, ia să le 
fac și eu una la fel ; și 
cum avea la el o sticlă 
cu vin îl „servește" pe 
Albert cu sticla... în cap.

Este ajuns din nou și 
bătut că i-au trebuit 
vreo 40 de zile îngrijiri 
medicale pentru a se 
pune din nou pe picioa
re.

Pentru faptele lor cei 
trei au primit ceea ce 
au meritat. Alexandru 
Albert un an închisoare, 
Ioan Burgher 8 luni în
chisoare și Doru Borc 
10 luni închisoare

Găina care • ••

naște copii
unele soții

mi
Mai sînt 

care apelează la... 
nuni pentru a face copii.

Petru Antal din Sîntă- 
mărie Orlea a fost ne
voit săracul să treacă cu 
o găină neagră în brațe 
pe sub un rug (păcat că 
nu era aprins că putea 
frige găina), nevastă-sa, 
Ilinca, după el, iar toată 
această experiență de 
„procreare" era condusă 
de îulia Muntean și Do
rica Muntean. Păcat că 
instanța a întrerupt ce
remonialul. Altminteri 
poate și-ar fi umplut și 
Antal casa cu copii. Dar 
așa, cele două... vrăji
toare au fost răsplătite 
cu cîte 5 luni închisoa-

I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

George PIPER,
procuror

VLND urgent Moskvici 
412. Str. Aurel Vlaicu nr. 7 
Petroșani.

DUMINICĂ, 29 IULIE

8.00 Bună dimineața 1 Gim
nastică pentru copii. 
Pentru sănătatea dv: 
Cură de ape minerale 
în bolile de rinichi; 
Cravatele roșii. „Șap
te contra șapte" — e- 
misiune-concurs pen
tru pionieri și școlari. 
Se vor întrece echipe
le pionierilor din ju
dețele Botoșani și Ar
geș ;
Film serial: Daktari; 
Viața satului; 
Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei.

dumini-

8,30

9,25
9,50

11,00

12,30 
13,00—16,00 Album 

cal.
Film serial : 
Episodul I — 
lui Arthur.
Magazin sportiv .
Cîntecele acestui pă- 
mînt. Emisiune de ver
suri.
„Așa-i jocul pe la noi". 
Spectacol de cîntece și 
dansuri populare ro
mânești, . maghiare, 
germane și sîrbești 
prezentat în Sala Tea
trului de stat din Ti
mișoara în interpreta
rea ansamblului folclo
ric „Banatul".
Expediție de vînătoa- 
re. Film. Lacul Roșu 
— turism.

1001 de seri.

16,05

16,30
18,05

18,15

19,00

Arthur. 
Moartea

20,30 Comici vestiți ai ecra
nului... și complicați
ile iubirii (1).

21,00 „Melodii în miez de 
vară". Selecțiuni din 
recitalurile în afara 
concursului susținute 
la Festivalul național 
de muzică ușoară — 
Mamaia 1973 de Doi
na Badea, Margareta 
Pîslaru, Marina Voica 

și Cornel Constantiniu. 
Telejurnal.
Duminica sportivă. 
Campionatele mondia
le de caiac-canoe: fi
nalele probelor mas
culine de fond pe dis
tanța de 10 000 m. Se
lecțiuni înregistrate de 
Ia Tampere.

chetarilor". Episodul 
VIII: „In captivitate".

22,20 24 de ore.
22,40 Arii din opere de Mo

zart și Rossini în in
terpretarea sopranei 
Silvia Voinea.

MARȚI. 31 IULIE

22,00

22,30

Publicitate.
Reflector.
Seară de teatru.
Mircea Voievod (1) de 
Dan Tărchilă.
24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului.
Gala maeștrilor: 
Gheorghe Halmoș.

Io,

22,00
22,15

17,30

18.20
19,00

19,20
19,30

LUNI, 30 IULIE

Curs de limba france
ză. Recapitulare (3).

Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Iași.
Căminul.
Scena — emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală.
1001 de seri. 
Telejurnal.
înainte de 
1973 — an
Cîntecul săptămînii : 
„Tinerețe milenară" de 
Constantin Alexandru. 
Publicitate.
Ancheta 
plicuri".
Revista 
că TV. 
film.
Roman foileton: „Noi
le aventuri ale muș-

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor.
20,00

19,20
19,30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20,10 Reportajul săptămînii: 
„întâlnirea văilor".

20,05
20,10

20,50

21,30

Tv. „5 Iei și 2

literar-artisti- 
Literatură și

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Avanpremiera,
10.10 Teleenciclopedia (re

luare).
10.50 Arii din opere de Mo

zart și Rossini în in
terpretarea sopranei 
Silvia Voinea.

11.10 Telecinemateca pentru 
copii „Bine ați venit" 
(reluare).

12,25 Muzică populară.
12,35 Film documentar „Te

racote antice".
12.50 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.
13,00 Telejurnal.
17,30 Curs de limbă rusă. 

Recapitulare (4).
18,00 Telex.
18,05 Pe un picior de plai. 

Tulnicul moțului. 
Dimensiuni românești 
și universale în opera 
lui Dimitrie Cantemir 
Panoramic științific. 
Tragerea de 
re A.D.A.S. 
1001 de seri.
Telejurnal, 
înainte de 
1973 — ah
Cîntecul 
„Tinerețe < 
de Constantin Alexan
dru.

20,05 „Stemă de țară". Emi
siune de versuri.

MIERCURI, 1 AUGUST

9,00 Curs de limbă engleză

13,00 Telejurnal.
15,30—17,00 Matineu de va

canță. Filmul artistic: 
„Soarele alb al pustiu
lui".

17.30 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (4).

18,00 Telex.
lă,05 Tragerea Pronoexpres.
18,10 întrebări și răspunsuri.
18.30 Imagini din Elveția.
18,40 Atenție la... neatenție! 

Jurnal de protecție a

22,00

22,40

9,00

18,25

18,45
19.10

19,20
19,30

. 20,00

9,30

amortiza-

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii 
milenară"

24 de ore. România în 
lume.
Stadion.

JOI, 2 AUGUST

10,35

11,10

10,00
10.05
10,10

10,35

11,35

11,45

12,00

12,40

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

Recapitulare (5).
De la Alfa la Omega 
— enciclopedie pentru 
elevi.
Telex.
Avanpremieră.
In frunte comuniștii 
(reluare).

Film serial. Marea iu
bire a lui Balzac (epi
sodul II). Străina. 
Moment folcloric cu 
Ștefania Stere.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Iași.
Revista literar-artistică 
TV. (reluare).
Pe-un picior de plai...

20,00

20,05

20,25

în

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii: 

milenară"

muncii.
19,00 Timp și anotimp 

agricultură.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal, 

înainte de 
1973 — an 
Cîntecul 
„Tinerețe
de Constantin Alexan
dru.
Petroliștii din Vîlcele 
Reportaj.
Telecinemateca. Ciclul 
John Ford. Tot orașui 
vorbește. Cu : Edward 
G. Robinson, Jean Art
hur, Wallache Ford.

Curs de limbă fran
ceză, Recapitulare (5). 
Prietenii lui Așchiuță. 
Telex.
Tehnic-club (reluare). 
Moment folcloric.

necunos
cut. „Cu bastonul prin 
București". 
Telecinemateca Ciclul 
John Ford. Filmul ar
tistic : Tot orașul 
bește. 
Teleobiectiv.
Telejurnal.
Emisiune în limba 
ghiarâ.
Telex 
Momente muzicale 
decor brașovean, 
zică de cameră. 
1001 de seri.
Telejurnal, 
înainte de 
1973 - an 
Cîntecul i 

„Tinerețe milenară".
—21,59 Seară pentru ti
neret.

22,00 24 de ore. Din țările 
socialiste.

22,30 Aplauze 
mâni.

9,30
10,00
10,05
10,25
10,50 Bucureștiul

11,10

12,40
13,00
17,30

18,30
18,35

19,20
19,30

20.00

20,05

VINERI, 3

12.40

Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru ti
neret".
Istoria filmului sonor 
(reluare). „Privește 
înapoi cu mînie" (Școa
la engleză de cinema). 
Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui.
Telejurnal.13,00

16,00—17,00 Teleșcoală. 
Curs de limbă engleză.
Recapitulare (5). 

Telex.
Tragerea Loto.

17,30

vor-

ma-

în 
Mu-

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii.

pentru

AUGUST

ro-

limbă rusă.9,00 Curs de 
Recapitulare (5).

9,30 O viață pentru o idee: 
Gheorghe Munteanu- 
Murgoci (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei.

18,00
18,05
18,15 Cunoașteți legile ?
18,30 Publicitate.

i La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

i Teleconferința de pre 
să.

i 1001 de seri.
i Telejurnal, 

înainte de 
1973 — an

| Cîntecul i 
„Tinerețe milenară"

i Prim-plan. Georgeta 
Ciucă, președinta C.A.P 
Adîncata — Ilfov.

I „Treptele țării" — e- 
misiune de cîntece și 
versuri.

I Pagini de umor : 
venturi în epoca 
piatră".

i Teleglob. Itinerar 
goslav. Reportaj 
mat.

l 24 de ore.
i Concertul 
estradă a 

ziunii la 
turii din

18,35

18,50

19,20
19,30

20,00

20.05

20,30

21,00

21,50

22,10
22,35

Cincinalul
• termen, 

hotărî tor 
săptămînii

iu- 
fil-

orchestrei de 
radiotelevi- 
palatul cul- 
Arad.

SIMBĂTĂ. 4 AUGUST

9,00 Curs de limbă germa-

10,35

nă. Recapitulare (5).
9,30 A fost odată ca nicio-

dată... Acasă la Do-
nald.

10,00 Telex.
10,05 Cîntece și jocuri popu-

lare cu ansamblul „Fla-
eăra Prahovei"
De vorbă 
nele.
„Treptele 
siune de 
versuri.
Roman foileton. „Noile 
aventuri ale mușche
tarilor". Reluarea epi
sodului IV. Micul re
ge.
Biblioteca pentru toții 
Mihail Dragomirescu. 

13,00 Telejurnal.
16,00
16,05

cu gospodl-

10,53

11,25

12,15

țării". Emi- 
cîntece și

Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Publicitate. 
Emisiune în 
germană.

tinerețe,
Arc peste timp, 
taj despre Craiova. 
1001 de seri.
Telejurnal.
înainte de 
1973 — an
Cîntecul 
„Tinerețe milenară". 
52 de inițiative în 52 
de săptămîni.
Teleenciclopedia. Coră
bii cu pînze. Trans
porturi. Aripi. 
Publicitate.
Film serial: Mannix. 
Recital de muzică u- 
șoară cu interpreta î- 
taliană Ada Mărci.

22,25 Telejurnal.
22,35 Opereta în inima verii. 
23,00 Săptămîna sportivă.

16,25
16,30 limba

18,15 Ritm,
19,00

dans.
Repor-

19,20
19,30

20,00

20,05

20,15

20,55
21,00
21,50

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii i
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Solemnitatea semnării Acordului general de colaborare 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Africa Centrală

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

(Urmare din pag. 1)

Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Angelo 
Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și 
apelor, Gheorghe Popescu,

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

interne și avantajul reciproc, 
principii care asigură o cola
borare bună între națiunile 
noastre și care sînt astăzi u- 
niversal acceptate de toate na
țiunile lumii. Totodată, do
resc să arăt că colaborarea 
dintre țările noastre nu im-

Cuvintul președintelui Jean Bedel Bokassa
(Urnwre din pag. 1)

teniei. Aș dori să spun, totuși, 
că busolele noastre le consti
tuie voința celor două po
poare și gîndurile noastre, ale 
celor doi președinți.

Aceste popoare, conducăto
rii lor, cei doi șefi de stat au 
hotărit să meargă mină în 
mînă pentru a contribui la 
cauza păcii universale și la 
aceea a dezvoltării economi
ce. Intr-un timp scurt, ce nu 
depășește 5 ani, ne-am întîlnit 
de trei ori, prietenul . meu 
și cu mine. De trei ori am pro
cedat la schimburi de vederi 
și de trei ori am semnat do
cumente legate de colabora
rea noastră. Ceea ce ne pro
cură o satisfacție totală este 
opera pe care o întreprindem 
împreună in fiecare zi, Repu
blica Socialistă România și 
Republica Africa Centrală,

Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
Delegația parlamentară zaireză

(Urmară din pag. 1)

cu plăcere vizita efectuată în 
Republica Zair, de primirea 
călduroasă făcută de popu
lația acestei țări africane prie" 
tene, de convorbirile avute cu 
conducătorul statului zairez și 
a relevat cu satisfacție colabo
rarea rodnică dintre cele două 
țări și popoare, exprimîndu-și, 
totodată, dorința ca aceste ra
porturi să cunoască pe mai de
parte o dezvoltare multilate
rală.

In timpul convorbirilor, a 
fost menționat aportul par
lamentelor la strîngerea Ie-

Delegația orașului-port Haifong
(Urmare din pag. 1)

porul1 vietnamez în lupta sa 
dreaptă.

Subliniind satisfacția pentru 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor dintre orașele-port 
Haifong și Constanța, care au 
un rol crescînd în cadrul lăr
girii conlucrării economice 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Vietnam, conducătorul 
delegației vietnameze s-a refe-

■ ■ ■ j

VINERI, 27 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pe aripile vîntului ; 
Republica : Grăbiți apusul 
soarelui ; PETRILA : Filiera; 
ANINOASA : In trecere prin 
Moscova ; LONEA — Mine
rul : Lupul mărilor ; VUL
CAN : B. D. la munte și la 
mare ; LUPENI — Cultural : 
Ceața ; Muncitoresc : Salva
rea ; URICANI: Preria.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul ;
5.40 Jurnal agrar : 5,50 Mu
zică ușoară ; 6,00—8,08 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 8,08 
Matineu muzical ; 8,30 La 
microfon melodia preferată; 
9.00 Buletin de știri ; 9,30
Memoria pămîntului româ
nesc ; 9.50 Dansuri din ope

ambasadorul României la 
Bangui.

Au luat, de asemenea, parte 
Louis Alazoula, ministru dele
gat la președinție, însărcinat 
cu misiuni speciale, Alberto 
Sato, ambasadorul Republicii 
Africa Centrală la București, 
alte oficialități centrafricane 
care îl însoțesc pe președintele 

pietează in nici un fel asupra 
relațiilor de colaborare pe ca
re fiecare țară le dezvoltă cu 
alți parteneri, ci, dimpotrivă, 
se completează — am putea 
spune chiar că această colabo
rare creează condiții mai bu
ne pentru dezvoltarea unei 
conlucrări mai generale între 
state.

pe baza prieteniei, a înțelege
rii, a păcii, a colaborării, pen
tru a găsi cale dezvoltării e- 
conomice, in interesul gene
ral al Republicii Socialiste 
România și al Republicii A- 
frica Centrală.

Cu privire la colaborarea și 
la marea noastră prietenie aș 
dori ca exemplul României și 
al Republicii Africa Centrală 
să fie universal pentru toate 
popoarele iubitoare de pace 
și de dezvoltare economică. 
Noi știm că lucrăm pentru 
dezvoltarea pașnică a celor 
două popoare ale noastre, 
pentru prietenia dintre ele, 
pentru progresul economic, 
care constituie, astăzi, o pro
blemă fundamentală pentru 
fiecare popor din lumea în
treagă.

Aducem un respectuos o- 
magiu marelui nostru prieten, 
președintele Ceaușescu, pen
tru cuvintele rostite cu ocazia 

gâturilor de solidaritate care 
unesc popoarele român și 
zairez. Evocîndu-se caracte
rul rodnic al actualei vizite în 
România a delegației Consi
liului Legislativ Național din 
Republica Zair, s-a subliniat 
că ea reprezintă o expresie a 
bunelor relații statornici
te între cele două țări, a do
rinței lor de a le dezvolta, o 
contribuție la adîncirea prie
teniei dintre popoarele noas
tre.

fmpărtășindu-și impresiile 
deosebite din vizita întreprin- 

rit la munca însuflețită a ce
tățenilor orașului Haifong. a 
întregului popor vietnamez, 
pusă în slujba reconstrucției 
patriei, a făuririi societății so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evocat, la rîndul său. cu plă
cere, vizita în orașul Haifong, 
întîlnirea plină de căldură cu 
populația sa și a reafirmat so
lidaritatea militantă cu eroi
cul popor vietnamez, asigurîn,-

rete ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Folclor muzical din 
Muntenia ; 10,30 Muzică u- 
șoară ; 11,00 Bultin de știri; 
11,05 Din muzica popoarelor;
11,15 Litera și spiritul legii ; 
.11,30 „Ani de aur“ — montaj 
muzical-literar ; 12,00 Discul 
zilei — Sheila ; 12,15 Recital 
de operă ; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană ; 13,27 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii — Joseph Haydn;
14,40 Muzică de promenadă ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05
Radioancheta economică ;
15,20 Piese de estradă ; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Orchestra 
de muzică populară ..Barbu 
Lăutaru" ; 16,30 Știința la 
zi ; 16,50 Publicitate radio ; 
17,00 Pentru patrie ; 17,30
Soliști de muzică populară ; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 20.50 Cîntece popu
lare ; 21,00 Revista șlagăre
lor ; 21.25 Moment poetic ;
21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Concert de seară : 24,00 Bu
letin, de știri ; 0.03—3,00 Es
trada nocturnă.

Jean Bedel Bok'assa în vizita 
sa în țara noastră.

In încheierea solemnității, 
au luat cuvîntul președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jean Be
del Bokassa.

Alocuțiunile celor doi șefi 
de stat au fost urmărite cu 
deosebit interes și satisfacție 
de cei prezenți.

In aplauzele asistenței, pre-

Pornind de la toate acestea, 
doresc să exprim, încă o dată, 
hotărîrea guvernului și popo
rului român de a traduce în 
mod consecvent în viață acest 
acord pe care l-am semnat as
tăzi, de a extinde colaborarea 
dintre popoarele noastre.

Doresc să urez poporului 
centrafrican succese tot mai 

semnării documentelor istori
ce. Aș dori să completez, spu- 
nind că trebuie să reafirmăm, 
că Republica Socialistă Ro
mânia dispune de resurse con
siderabile. de cadre foarte va
loroase și progresul său este 
asigurat. Atunci de ce să nu 
folosim împreună posibilită
țile pe care le au atît Repu
blica Africa Centrală, care es
te o țară tinără ce și-a do- 
bindit independența cu 14 ani 
in urmă și dispune, la rîndul 
ei, de resurse, cît și Republi
ca Socialistă România pentru 
a dezvolta resursele noastre 
spre binele progresului celor 
două țări ? Să asigurăm, deci, 
avîntul economiei țărilor noas
tre astfel încît, Ia o viitoare 
expoziție mondială, în ziua 
cînd președintele Ceaușescu și 
eu însumi vom vedea drape
lele României și Republicii 

să în țara noastră, parlamen
tarii zairezi au exprimat ad
mirația lor față de eforturile 
depuse de poporul român pen
tru progresul patriei sale, pen
tru înflorirea României socia
liste.

In timpul convorbirii, s-a e- 
vidențiat însemnătatea colabo
rării pe plan extern a celor 
două țări, a parlamentelor lor. 
dorința comună de a ampli
fica această conlucrare în spri
jinul soluționării principalelor 
probleme care confruntă lu
mea, — corespunzător intere
selor legitime ale tuturor 

du-1 de tot sprijinul Partidu
lui Comunist Român, Republi
cii Socialiste România și al 
poporului român. Secretarul 
general al partidului a urat 
oamenilor muncii din orașul 
Haifong, poporului vietnamez, 
noi succese în munca și lupta 
consacrată construirii unei pa
trii libere și prospere, edifică
rii societății socialiste în R. D. 
Vietnam, exprimînd, totodată, 
dorința de a promova și în 
viitor o largă colaborare între

9,00 Curs de limbă rusă. Re
capitulare (4).

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare).

10,00 Telex.
10,05 Moment coregrafic.
10,20 Comici vestiți ai ecra

nului... rivali în dra
goste.

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

11,50 Oamenii pădurilor — 
reportaj.

12.10 Ansamblul folcloric al 
Casei de cultură din 
municipiul Satu Mare 
(reluare).

12,40 Municipalitatea răspun

ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Jean Bedel Bokassa au închi
nat o cupă de șampanie, pen
tru prietenia tot mai strînsă 
dintre cele două țări și po
poare, consfințită astăzi în do
cumentul semnat la cel mai 
înalt nivel — act fundamen
tal al relațiilor româno-centr- 
africane.

mari in dezvoltarea sa econo- 
mico-socială, multă prosperita
te. Desigur, doresc să mențio
nez contribuția pe care priete
nul meu, președintele Bokassa, 
a adus-o Ia realizarea acestui 
acord și Ia dezvoltarea cola
borării dintre țările noastre 
și să-i exprim mulțumiri. (A- 
PLAUZE).

Africa Centrală printre acelea 
ale țărilor dezvoltate, vom a- 
vea toate motivele să ne bucu
răm împreună cu popoarele 
noastre.

Pentru a încheia, aș dori 
să dau încă odată expresie sen
timentelor delegației mele, ale 
soției mele, doamna Bokassa, 
și ale mele personal, de recu
noștință pentru primirea re
zervată de poporul român, de 
vajnicii săi conducători, de 
valorosul și prestigiosul șef 
de stat și de prea respectata 
doamnă Elena Ceaușescu. A- 
mintirea acestei primiri entu
ziaste, expresie a simpatiei 
reciproce, ne va rămîne me
reu trează în conștiință.

Plec peste 48 de ore și voi 
spune marelui și scumpului 
meu prieten, președintele 
Ceaușescu, nu adio, ci la re
vedere, la Bangui. (APLAU
ZE).

popoarelor, luptei împotri
va colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru lichidarea 
decalajului dintre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare — contribuind la pro
movarea și respectarea în rela
țiile interstatale a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburi
le interne, la consolidarea 
cursului spre destindere, co
operare și înțelegere interna
țională.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie.

partidele, țările și popoarele 
noastre. In acest sens, a fost 
evidențiată cu satisfacție evo
luția mereu ascendentă a rela
țiilor de prietenie dintre cele 
două partide, țări și popoare, 
subliniindu-se că ele au cunos
cut o nouă și importantă dez
voltare după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republi
ca Democrată Vietnam.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

de bucureșteanului.
13,00 Telejurnal.
15,00 Teleșcoală.
16,00 — 17,30 Trofeul Tomis 

la volei feminin.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cum vorbim.
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18,50 Teleconferință de presă

19,20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărî tor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Mîndră țară" de Lau- 
rențiu Profeta.

20,05 Reflector.

20,25 Avanpremieră.

20.30 Să urce națiunea, spre

Plenara C. C. al P. C.
Peruan

„Săptămîna prieteniei 
româno—italiene**

LIMA 26 (Agerpres). — La 
Lima a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Peruan, în ca
drul căreia participanții au 
discutat și aprobat proiectul 
tezelor politice și proiectul 
programului partidului, pre
zentate de Comisia Politică a 
C.C. și care vor fi examinate 
la 'viitorul Congres al P.C.P. 
Plenara a hotărît ca al VI-lea 
Congres Național al Partidu
lui Comunist Peruan să aibă 
loc între 2 și 6 noiembrie.

Analizîndu-se situația poli
tică din țară, la plenară s-a a- 
rătat că actualul proces revo
luționar are un- caracter anti- 
imperialist și antioligarhic, i- 
lustrat de transformările so- 
cial-economice importante, 
cum sînt naționalizarea in
dustriei extractive a petrolu-

---- >-----

In Consiliul 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 
gerpres). — Joi, în Consiliul 
de Securitate a fost supus la 
vot proiectul de rezoluție e- 
laborat de reprezentanții a 
șapte state nealiniate din Con
siliu, în care este deplorată 
perpetuarea ocupării de- către 
Israel a teritoriilor arabe, 
„contrară principiilor Cartei"

Proiectul de rezoluție nu a 
fost adoptat, Statele Unite 
recurgînd la dreptul lor de 
veto.

încheierea reuniunii 
statelor membre 

ale Pieței comune
BRUXELLES 26 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, transmite t 
Ls Bruxelles s-au încheiat, joi, 
lucrările reuniunii statelor 
membre ale Pieței comune și 
a reprezentanților unor țări 
în curs de dezvoltare din A- 
frica, zona Caraibilor, din O- 
ceanul Indian și din Pacific, 
în cadrul căreia s-au dezbă
tut probleme referitoare la 
stabilirea statutului viitoare
lor raporturi dintre C.E.E. și 
țările respective. Din cele 40 
de țări participante, unele au 
deja încheiate acorduri de li-

• Primul ministru iranian, 
Amir Abbas Hoveyda, a pre
zentat, joi, Comitetului special 
al Senatului proiectul de lege 
referitor la noul acord înche
iat de Iran cu consorțiul petro
lier occidental care operează 
în această țară, proiect apro
bat in unanimitate de Camera 
Inferioară a Parlamentului — 
Majlis — informează „Pars 
News Agency".

• La Rawalpindi s-a desfă
șurat, joi, o nouă rundă a con
vorbirilor dintre reprezentan
ții Pakistanului și Indiei, con
sacrate examinării unor pro
bleme umanitare ivite între 
cele două țări ca urmare a 
conflictului din decembrib 
1971.

0 Primul ministru al Repu
blicii Bangladesh, Mujibur 
Rahman, a sosit, joi, la Bel-

comunism în zbor I 
(partea a Il-a).

21,00 Omul de lingă tine.

21,15 Publicitate.

21,20 Pagini de umor: A- 
venturi în epoca de 
piatră.

22,10 24 de ore.

22,40 Teleglob : Imagini din 
Peru.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 20 
grade ; Paring 12 grade.

Minimele : Petroșani 10 
grade ; Paring 5 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in 
general instabilă cu cer va
riabil. Izolat se vor semnala 
averse însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit și va 
primi unele intensificări din 
sectorul nordic. 

lui, reforma agrară, legile pri
vind industria, comerțul exte
rior și instituțiile bancare.

Participanții la plenară au 
evidențiat întărirea organiza
torică și creșterea rîndurilor 
partidului. Totodată, s-a ară
tat necesitatea creării unui 
larg front patriotic al forțe
lor antiimperialiste.

Analizînd situația interna
țională, participanții la plena
ra C.C. al Partidului Comunist 
Peruan au relevat succesele 
importante ale forțelor păcii 
și socialismului pe arena in
ternațională.

Cuvintarea președintelui Salvador Allende 
rostită la plenara

SANTIAGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Luînd cuvîntul 
în cadrul plenarei Federațiilor 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile (C.U.T.), pre
ședintele Salvador Allende a 
relevat necesitatea unui „dia
log deschis, fără condiții prea
labile șî purtat în fața între
gului popor între forțele poli
tice din țară care se pronunță 
în favoarea apărării regimului 
democratic și pentru continua
rea procesului de transfor
mări necesare structurilor chi
liene — informează agenția 
Prensa Latina.

Precizînd că este vorba 'de 
acele sectoare ale opoziției cu 
care se pot găsi puncte de con- 

ber schimb cu Piața comună. 
După prezentarea unei decla
rații a președintelui în exer
cițiu al Consiliului Pieței co
mune, Ivar Noergaard, în care 
se avansau unele formule ale 
viitoarelor relații, s-a conve
nit, în principiu, ca deschide
rea oficială a negocierilor 
dintre Piața comună și țările 
respective să înceapă la 17 oc
tombrie la Bruxelles. Negoci
erile — programate la nivel 
ministerial — se vor desfășu
ra în trei grupe, potrivit zone
lor geografice ale țărilor re
prezentate.

grad, într-o vizită oficială de 
trei zile.

• Venezuela și Columbia 
se pronunță în favoarea întări
rii solidarității între statele 
latjno-americane în lupta lor 
pentru adîncirea procesului de 
eliberare a economiilor națio
nale și cucerirea unei depline 
independențe economice — se 
subliniază în declarația comu
nă dată publicității la încheie
rea vizitei oficiale pe care șe
ful statului columbian, Misael 
Pastrana Borrero, a întreprin
s-o la Caracas.

• La Dacca s-a anunțat o- 
ficial că Republica Populară 
Bangladesh a recunoscut Gu
vernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

• Norvegia a cerut Portu
galiei să permită unei comisii 
internaționale să desfășoare 
investigații în legătură cu in
formațiile privind masacrarea 
de către trupele colonialiste 
portugheze a populației pașni
ce din Mozambic — a anunțat 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe din Oslo.

Stația automata 
interplanetarâ 

„Marte-5"
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

— Agenfia TASS informează 
că, in conformitate cu progra
mul sovietic de studiere a 
spațiului cosmic și a planete
lor sistemului solar, la 25 iu
lie 1973, ora 21 și 56 de mi
nute, ora Moscovei (20 și 56 
de minute ora Bucureșliului), 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansată stafia automată inter
planetară Marte-5".

Stația a luat startul final de 
pe o orbită intermediară de 
satelit artificial al Pămîntului 
la ora 22 și 15 minute, ora 
Bucureștiului, iar parametrii 
traiectoriei pe care se depla
sează sînt apropiafi de cei 
prevăzufi în calcule. In ce pri
vește construcția și destina
ția științifică, „Marte-5" este 
analogă cu stafia • „'Marte-4"; 
lansată la 21 iulie a. c. Apara
tura instalată la'bordul stației 
va sluji la studierea Planetei

SULMONA 26 (Agerpres). 
— Corespondență de la Radu 
Bogdan : In vechiul oraș, 
Sulmona, în care s-a născut 
și a trăit marele poet latin 
Ovidiu, a început joi : ..Săp- 
tâmîna prieteniei româno-i- 
taliene".

De cîteva zile întregul oraș 
s-a îmbrăcat în haine de săr
bătoare. Pe principalele edi
ficii flutură tricolorul româ
nesc și cel italian. In vitri
nele diferitelor magazine au 
fost amenajate expoziții de 
fotografii înfățișînd dezvol
tarea de astăzi a Litoralului

vergență, președintele Allen
de a criticat grupările reacțio
nare care continuă campania 
de defăimare a realizărilor 
Unității Populare prin difuza
rea de știri false la adresa gu
vernului și a forțelor armate, 
ca și acțiunile sedițioase în
dreptate împotriva autorită
ților.

Acordind o atenție deosebită 
problemelor economice și soci
ale, Salvador Allende a subli
niat că guvernul are în vede
re întărirea ariei proprietății

Declarația-program 
a noului guvern libanez

BEIRUT 26 (Agerpres). — 
Noul premier libanez. Takied- 
dine Solh, a prezentat Parla
mentului declarația-program a 
guvernului său, constituit la 
începutul lunii iulie. în vede
rea obținerii votului de încre
dere din partea deputaților.

Referindu-se la problemele 
interne care vor sta în atenția 
noului guvern. Takieddine 
Solh a menționat că acesta va 
întreprinde măsuri urgente 
pentru întărirea capacității de 
apărare a țării, dezvoltarea e- 
conomiei, a învățămîntului, a- 
sigurărilor sociale și asistenței 
medicale. Premierul a subli
niat că situația din Liban s-a 
normalizat integral după inci
dentele care au avut loc. în 
cursul lunii mai. între arma
tă și unitățile palestiniene. El 
a arătat că depășirea dificul
tăților a fost posibilă grație

Forțele patriotice 
cambodgiene 

au bombardat orașul 
, Pnom Penh

PNOM PENH 26 (Agerpres).
— Forțele patriotice cambod
giene au bombardat, miercuri 
după-amiază,’ orașul Pnom 
Penh, lansînd mai multe pro
iectile asupra unei zone situ
ate la doi kilometri de centrul 
orașului, precum și asupra căii 
de acces spre aeroportul 
Pocheton — informează agen
țiile France Presse și UPI. Cî
teva obuze au căzut la numai 
cîteva sute de metri de Minis
terul Apărării de la Pnom 
Penh.

Pe de altă parte, luptele 
dintre forțele patriotice și ar
mata lonnolistă au continuat 
într-o zonă situată la 15 kilo
metri nord și sud de Pnom 
Penh.

PNOM PENH 26 (Agerpres).
— In noaptea de miercuri spre

Marie și a spațiului din preaj
ma acesteia, precum și la elu
cidarea caracteristicilor spa
țiului interplanetar ce va fi 
străbătut în cursul zborului.

Studiile științifice concomi
tente efectuate cu ajutorul 
stațiilor „Marte-4" și „Marte- 
5" vor permite obținerea unor 
date mai complete asupra 
„Planetei roșii" și a dinamicii 
proceselor fizice din spațiul 
cosmic.

Joi, la ora 1,00, ora Bucu- 
reștiului, „Marte-4“ șe afla la 
o distantă de 1 460 000 kilo
metri de Pămînt, iar distanta 
stației „Marte-5" de Terra era 
de 66 000 kilometri.

Sistemele de bord și apara
tura celor două stafii interpla
netare sovietice funcționează 
normal. Stafiile' urmează, con
form calculelor, să ajungă în 
preajma Planetei Marte la 
mijlocul lunii lebruarie 1974. 

românesc, precum și imagini 
ale Constanței industriale. 
Mari afișe-manifest, editate 
de Primărie, prezintă semni
ficația evenimentului, pre
cum și programul celor șapte 
zile de acțiuni care vor avea 
loc atît la Sulmona, cît și în 
alte localități ale regiunii 
Abruzzo.

La aceste manifestări par
ticipă din țara noastră o de
legație a municipiului Con
stanța, un grup de reprezen
tanți ai Cercului de studii o- 
vidiene și al Asociației „Ovi? 
dianum", precum și ansam
blul folcloric „Dobrogea",

C.UJ.
sociale, continuarea reformei 
agrare, asigurarea dezvoltării 
economiei și participarea mai 
accentuată a muncitorilor la 
conducerea țării, îmbunătăți
rea aprovizionării și punerea 
în aplicare a unui plan de ur
gență pentru anii 1973—1974.

In cadrul Adunării Generale 
a C.U.T.. președintele organi
zației. Luis Figueroa, a decla
rat că Centrala Unică a Oame
nilor Muncii din Chile accep
tă dialogul cu sectoarele de
mocratice ale opoziției.

măsurilor adoptate de autori
tăți. cooperării cu celelalte 
state arabe și spiritului d« în
țelegere al palestinienilor.

Takieddine Solh a acordat 
o atenție specială relațiilor cu 
Siria, țară care a închis fron
tiera cu Libanul ca urmare a 
incidentelor amintite. El a su
bliniat că guvernul său va ac
ționa pentru normalizarea 
grabnică a acestor relații, în 
interesul celor două țări, al 
strîngerii legăturilor interara- 
be.

In ceea ce privește politica 
externă, premierul Solh a rea
firmat atașamentul țării sale 
la principiile Cartei bigii A- 
rabe și ale Cartei O.N.U., men
tioned că Libanul își va dez
volta relațiile cu statele arabe 
și cu alte țări, precum și cu 
organizațiile internaționale.

joi, bombardierele strategice 
americane de tip „B-52" au 
intervenit în sprijinul trupe
lor lonnoliste, efectuînd bom
bardamente deosebit de vio-' 
lente în zonele din jurul ora
șului Pnom Penh — relatează 
agenția France Presse.

Intre miezul nopții și ora 
cinci dimineața. aparatele 
strategice ale forțelor aeriene 
ale S U.A. au efecuat, în veci
nătatea capitalei khmere, 
peste 20 de raiduri, dintre ca
re unele în imediata apropie
re a orașului, în încercarea de 
a ușura situația deosebit de 
grea în care se află, de mai 
multe zile, trupele regimului 
de la Pnom Penh, supuse ata
curilor neîntrerupte ale For
țelor armate de eliberare na
țională ale poporului cambod
gian.

------- 0--------

Capriciile 
vremii

PARIS 26 (Agerpres). — 
Francezii continuă să fie afec
tați de capriciile acestei veri, 
la fel ca și locuitorii altor țări 
europene. Miercuri, la Paris 
s-a înregistrat cea mai joasă 
temperatură semnalată vreo
dată în luna iulie, iar vremea 
ploioasă și rece, a determinat 
pe mulți turiști, de pe cea mai 
mare parte a teritoriului 
francez, să părăsească locuri
le de vacanță. In Savoia, vre
mea s-a dezlănțuit, un strat de 
zăpadă de 25—30 centimetri 
acoperind Alpii la altitudinea 
de peste 2 500 de metri. La 
Grenoble, starea timpului a 
determinat anularea probelor 
din prima zi a campionatului 
mondial de tir cu arcul.

In mod curios, la Marea 
Nordului se face plajă, tempe
ratura la umbră fiind de 28 
grade.
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