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Ședința Comitetului Executiv
dl C. C. dl P. C. R

Coordonatele majore ale cincinalului: 
PRODUCTIVITATE - CALITATE-ECONOMII!

în întîmninarea zilei de
23 August și a Zilei minerului
Lăcătușii sprijină producția

După șapte luni de activitate, bilanțul
w

extracției de cărbune aduce o constatare:

Rezerve aista.
Să lie mai lari

folosite!
Rezultatele primei luni din 

semestrul pe care l-am în
ceput confirmă ideeta — susți
nută constant în coloanele 
ziarului nostru pe tot par
cursul anului — că în toate 

>unitățile miniere din bazin e- 
xistă importante rezerve de 
creștere a extracției de căr
bune, de reducere a cheltuie
lilor de producție și sporire a 
eficienței economice. Dispu
nem, incontestabil, de toate 
elementele necesare obținerii 
unor rezultate mai superioare: 
avem fronturi de lucru și uti
laje la nivelul programului 
actual de mecanizare, avem 
efective complete, conducători 
ai procesului de producție ex
perimentați, mineri pricepuți 
și harnici. Ceea ce se cere este 
folosirea, cit mai deplină a 
întregului potențial material 
și uman pentru obținerea u- 
nor productivități a muncii 
mai ridicate și, pe această ca
le, pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate în întrece
rea socialistă de către fiecare 
exploatare minieră, la fiecare 
sector de producție și brigadă.

Trecerea în revistă, fie și 
sumară, a posibilităților neva
lorificate din plin, arată că 
printr-o mai bună organizare 
și conducere a procesului de 
producție, prin folosirea cit 
mai deplină a capacităților de 
extracție a utilajelor și fon
dului de timp se puteau ob
ține, în fiecare unitate, rezul
tate incomparabil mai bune. 
In luna iulie patru exploatări 
miniere — Lupeni, Aninoasa, 
Uricani și Paroșcni — au ră
mas datoare cu importante 
cantități de cărbune. Cele mai 
nesatisfăcătoare rezultate s-au 
obținut la mina Lupeni,

cărei colectiv a înregistrat ani 
la rînd succese remarcabile 
obținute în întrecerea socia
listă, pricepere, hărnicie, voin
ță de a munci pentru a asi
gura cărbunele cocsificabil 
necesar dezvoltării producției 
de metal a țării. Sint cunos
cute greutățile reale cu care 
a fost confruntat colectivul 
minei Lupeni, în acest an. A- 
ceste greutăți nu justifică, 
însă, în totalitate, rămînerile 
în urmă înregistrate în ulti
mele luni. O recentă analiză 
făcută de comitetul de partid 
al minei împreună cu comi
tetele de sindicat, U.T.C., co
mitetul oamenilor muncii și 
factorii de bază ai producției 
a evidențiat că în cazul eli
minării absențelor de la servi
ciu socotindu-se numai o tonă 
de cărbune pe fiecare post ne
prestat — s-ar fi acoperit în
tregul minus de cărbune înre
gistrat de la începutul anului, 
iar în cazul că s-ar fi realizat 
două tone pe post, mina ar fi 
putut prezenta la ora actuală 
un plus care să depășească 
producția realizată, în plus, de 
toate exploatările miniere din 
bazin care și-au îndeplinit 
sarcinile. Dar, îmbunătățirea 
indicelui de frecvență este nu
mai una din rezervele impor
tante de creștere a volumului 
de extracție. La Exploatarea 
minieră Lupeni se pierd zil
nic sute și sute de tone de 
cărbune ca urmare a întreți
nerii necorespunzătoare a uti
lajelor și" instalațiilor electro
mecanice, stagnărilor de pro
ducție cauzate de întreruperi
le în funcționarea unor utila
je, aprovizionării necorespun-

Situația 
realizării 
planului

E. M. Lonea 100,0%
E. M. Petrila 100,1%
E. M. Dilja 101,6%
E. M. Aninoasa 95,1%
E. M. Vulcan 101,1%
E. M. Paroșeni 93,4% 
E. IVI. Lupeni 90,7%
E. M. Uricani 91,9%

Total
Valea Jiului - 96,3%

Mina Dîlja, în luna iulie ca 
și în celelalte luni de la În
ceputul anului, și-a îndeplinit 
și depășit, de fiecare dată, sar
cinile de plan la producția de 
cărbune. Muncitorii lăcătuși, 
alături de mineri, au partici
pat, zi de zi, la obținerea a- 
cestui succes contribuind ia 
crearea condițiilor propice 
desfășurării unei mutici rod
nice în abataje și Ia lucrările 
miniere de pregătire și des
chidere.

Mamfestînd conștiință înal
tă muncitorească au depus un 
efort continuu pentru ca uti
lajele de la locurile de muncă 
să funcționeze fără întrerupe
re Iosif Ecseli, șef de echipă, 
Ioan Damian și Petru Șarga, 
din sectorul III, Gheorghe Pir- 
piriță, Nicolae Stănescu și Ilie 
Tîrnă din sectorul I, Iosif La- 
catoș, loan Suciu și Ștefan 
Goja din sectorul II.

Marin VIȘAN, 
muncitor, mina Dilja

Pregătiri de noi reserve
Una din preocupările colectivului de muncă din cadrul 

sectorului I al minei Uricani o constituie dirijarea cores
punzătoare a liniei de front și a lucrărilor de pregătire, in 
vederea preluării corespunzătoare a sarcinilor de ’plan. 
Constituirea recentă a unei noi brigăzi pentru aceste lucrări 
se înscrie pe linia preocupărilor ce vizează urgentarea exe
cutării pregătirilor capabile să pună in valoare noi zone 
de zăcămînt.

Conducerea noii brigăzi a fost încredințată lui ANDREI 
BEREȘ și cuprinde în alcătuirea sa o serie de mineri apre- 
ciați ca Teodor Todea sau tinărul Dumitru Bornoiu. Pentru 
început, brigada va ataca, cu un efectiv de 25 de mineri 
plasați in două fronturi de lucru, una din lucrările urgente 
ale sectorului : pregătirea abatajului frontal din stratul 17, 
blocul IV. La început de drum, brigada și-a propus să 
realizeze 120 de metri liniari, numai in cursul lunii august.

Titlul acestor 
tri exprimă, 

centrat, actul 
de apărare a i 
lui obștesc — 
rit din conștiința ce
tățenească înaintată, 
comportare comunistă 
în producție și socie
tate — care s-a petre
cut în ziua de 31 iulie 
la mina Lonea.

...Ora 19,50. Mais
trul miner loan Se- 
vastru anunță dispe
cerul de la suprafață 
că în cadrul sectoru
lui III, la suitorul de 
la coperișul str. 3, a- 
batajul nr. 63, la cca. 
10 m. deasupra ori
zontului 440, se ob
servă fum. De îndată 
a fost alertată con
ducerea minei.

Ioan Sevastru 
Trăian Jacotă impre- 

măsurătorul

(Continuare in pag. a 3-a)

De la o vreme încoace ne-am obișnuit (mai 
exact întreprinderile noastre comerciale ne-au 
făcut să ne obișnuim) ca odată cu venirea 
sezonului estival (mai bine zis cel al conce
diilor) să găsim în vitrinele magazinelor, de 
cele mai diferite profiluri, niște bilețele discret 
caligrafiate 
Plecat (sau 
data de..."

Nimic rău, 
tionarii magazinelor pleacă în concediu. Sint 
și ei oameni. Este dreptul lor legal. Pe deo
parte nimeni nu pune la îndoială această 
latură firească a lucrurilor. Dar (veșnicul și 
invariabilul „dar") ce fac, de pildă, lupene- 
nii care, n-au decît un singur magazin spe
cializat care desface vopsele și chimicale, 
articole foto și muzicale, galanterie și mer-

cam așa ; „Magazinul închis, 
plecată) în concediu pină la

nimic anormal in faptul că ges-

con- 
nobil 

avutu- 
izvo-

eerie sau produse cosmetice ? Și în situația 
aceasta se află mai multe localități din Valea 
Jiului, nu numai Lupeniul.

Se pregătește omul să plece in voiaj și 
vrea să-și completeze inventarul fotografic. 
Se trezește peste noapte cu avizul pe ușa 
magazinului... „Plecat în concediu pină la 
data de..."

E vară. Perioadă deosebit de propice pen
tru primenirea locuințelor. Iși zugrăvește omul 
casa și îi mai lipsește o cutie-două de vopsea, 
ulei sau lac de dușumea. A doua zi fuga la 
magazin unde stă aninat în ușă  Plecat in 
concediu pînă la data de...". Și se urcă gos
podarul (deoarece n-are încotro, stă cu du
șumeaua bucătăriei pe jumătate vopsită) în 
autobuz și se deplasează într-o altă locali
tate și dacă are noroc...

Repetăm afirmația de la începutul acestor 
rînduri. Nimeni nu contestă dreptul la con
cediu al gestionarilor de la magazinele spe
cializate. Evident nu I Dar din considerente 
pe care le impune etica profesională (în 
cazul nostru cea comercială) și respectul 
pentru vacanța (la fel de firească) cumpă
rătorilor ar trebui să-i determine pe cei în 
cauză să anunțe la fel de exact dar cu mult 
mai din timp că : „Magazinul va fi închis în 
perioada de... gestionarul fiind plecat in 
concediu". Nu de altceva, dar și cumpărătorii 
trebuie să-și planifice timpul lor, chiar și cel 
afectat cumpărăturilor.

de gaze Vasile Elinco- 
vici, au acționat fără 
întlrziere, pe propria 
răspundere depistind 
existența fumului. Dar 
nu s-au oprit aici. Pi
pă la sosirea la fața

calizeze cuibul de ioc. 
Specialiștii minei au 
constatat că cei trei 
inimoși au acționat 
corespunzător exigen
țelor pe care le impu
ne o atare situație.

Expresie a unei 
înalte conștiințe
locului a tovarășilor 
din conducerea ope
rativă a minei — ing. 
Aurel Brînduș, direc
torul exploatării, Ion 
Bălănescu, inginer șei, 
Ioan Vasile și 
Mirlogeanu — 
pus in funcție 
nul de apă 
stropire, reușind să lo-

loan 
ei au 
furtu* 

pentru

Prin intervenția 
promptă și curajoasă 
a celor doi maiștri și 
a măsurătorului de 
gaze, prin aplica
rea măsurilor stabilite 
de către conducerea 
operativă la sosirea 
la fața locului, prin 
participarea energică 
și efectivă la limita-

rea și preîntlmpina- 
rea extinderii cuibu
lui de foc, și lichida
rea lui s-a salvat ac
tivitatea unuia dintre, 
cele mai mari sectoa
re ale minei, a fost e- 
vitată întreruperea 
producției pe cel pu
țin două săptămini și 
pierderea unei canti
tăți de aproximativ 
15000 tone de cărbune, 
precum și evitarea li
nei avarii a cărei di
mensiuni nu pol 
timate.

Au biruit 
știința și 
ponsabilitatea
munistă, dăruirea, am
biția, dîrzenia, curajul 
și dragostea fiecăruia 
față de averea obștei.

Andrei COLD A 
secretarul Comitetu

lui de partid al 
E.M. Loneaf

ii es-

con- 
res- 
co-

BOGATA PALETA DE ARTICOLE SPORTIVE
Amatorii de turism și ex

cursii se pot aproviziona de 
la magazinul nr. 80 Petroșani 
cu un bogat „inventar" de 
articole deosebit de. necesare 
atît în practicarea sporturi
lor de vară cît și pentru 
purtat în mod curent. Se 
află aici, din abundență, prin
tre multe altele, semibas- 
cheti, bascheți, ghete espa-

drile, pantofi pentru ciclism 
și scrimă, rucsacuri din doc 
impregnat, cu trei buzunare 
și curele dublate cu pîslă, 
corturi pentru două persoane 
și saci de dormit, genți tip 
sport și sacoșe voiaj, 
și scaune, șezlonguri și me
se pliante din teavă de alu
miniu și doc, foarte 
și practice.

precum

ușoare

In ziua de 2 august a. c., a avut loc, la Man
galia, ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a ascultat o informare re
feritoare la situația recoltării și a îndeplinirii 
hotăririi anterioare a Comitetului Executiv in 
legătură cu această problemă.

Apreciind ca pozitivă activitatea desfășurată 
pină in prezent de oamenii muncii din agricul
tură, de organele și organizațiile de partid, Co
mitetul Executiv a stabilit să se acționeze in 
continuare, cu fermitate, pentru încheierea grab
nică a secerișului, concentrind în acest scop 
mijloacele tehnice necesare în județele care nu 
au încheiat această activitate.

Luind cuvintul in cadrul acestui punct, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se aplice 
riguros măsurile stabilite de Comitetul Executiv 
și o adresat un apel comitetelor județene de 
partid, comitetelor executive ale consiliilor popu
lare județene, comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din agricultură să ia toate măsurile 
pentru depozitarea în cele mai bune condițiuni 
a întregii recolte, să se asigure capacitățile de 
depozitare pentru recolta de toamnă, să acțio
neze cu toate forțele pentru stringerea furajelor, 
și a altor culturi, pentru efectuarea la timp ți 
in bune condițiuni a tuturor lucrărilor agricole.

In continuare, Comitetul Executiv a examinat 
stadiul lucrărilor de investiții, stabilind ca in 
lunile august și septembrie să fie lichidate rămi- 
nerile in urmă de pe unele șantiere, să se asi
gure un ritm mai intens de lucru.

In legătură cu aceste probleme, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu a adresat constructorilor de 
pe șantiere, muncitorilor din industria construc
țiilor de mașini, muncitorilor din industria ma
terialelor de construcții chemarea de a-și con
centra eforturile în perioada care urmează spre 
recuperarea restanțelor și realizarea integrală a 
planului de investiții ți de producție, să parti
cipe cu toate forțele la indeplinirea angajamen-

tului național de înfăptuire a planului cincinal 
înainte de termen.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare asupra întilnirii priete
nești a conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialiste, care a avut 
loc in Crimeea în zilele de 30-31 iulie a. c. 
De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat Comitetul Executiv asupra convorbirilor 
purtate, cu același prilej, cu secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, tovarășul Leonid Brejnev.

Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate 
și a dat o înaltă apreciere activității desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, egre con
tribuie la intărirea colaborării și unității țărilor 
socialiste, la realizarea securității pe continen
tul european, la creșterea prestigiului socialis
mului în lume și a coeziunii forțelor antiimperia- 
liste și progresiste de pretutindeni.

Comitetul Executiv apreciază că intilnirea 
prietenească din Crimeea a constituit un schimb 
util de vederi asupra unor probleme ale con
strucției socialismului și ale dezvoltării colaboră
rii între țările socialiste, precum și asupra unor 
probleme ale vieții internațoinale actuale.

Comitetul Executiv a apreciat că intilnirea 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Brejnev reprezintă o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist Român 
Partidul Comunist al Uniunii 
Republica Socialistă România 
publicilor Sovietice Socialiste, 
vește atit celor două popoare, cît 
nerale a socialismului și păcii.

Comitetul Executiv a stabilit să 
cu hotărire pentru transpunerea în 
convenite in cadrul întilnirii dintre 
nerali ai celor două partide, să se ia măsuri în 
continuare pentru lărgirea colaborării economi
ce și tehnico-științifice, precum și în ’ 
nii intre România și U.R.S.S.

și 
Sovietice, dintre 

Uniunea Re- 
aceasta ser- 
și cauzei ge-

și 
că

se acționeze 
viață a celor 
secretarii ge-

alte dome-

întoarcerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu din Crimeea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat, 
joi după-amiază, din Uniunea 
Sovietică, unde, răspunzând in
vitației C.C. al P.C.U.S. au pe
trecut cîteva zile de odihnă în 
Crimeea.

La sosire, pe aeroportul „Mi
hail Kogălniceanu", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați 
de tovarășii Emil Bodnaraș,

Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană,
Gheorghe Radulescu, Virgil
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălacbe. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan 
Petre Blajovici, Cornel 
Miron Constantinescu, 
Dalea, Miu Dobrescu,
Gere, Ion Pătan, Ion Stănescu, 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei, pre-

Voitec,
Burtică, 

Mihai
Mihai

cum și reprezentanți ai organe
lor județene ș! municipale 
partid și de stat Constanta, 
organizațiilor de masă și 
ștești locale.

Au fost de fată V. 1. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai 
amabasadei.

Secretarul general al partidu
lui a fost salutat cu entuziasm 
de numeroși constănteni aflați

de 
ai 

ob-

(Continuare in oag a 4-a)

Pregătirea practică 
a studenților — 

premisă a integrării 
învățămîntului cu cerce 

tarea si t

productivă desfă- 
parcursul anului u- 
1972—1973 de către

Aprovizionare dc 
noapte

aprovizionarea 
unităților de des- 
centrului de legu-

producția
Practica 

șurată pe 
niversitar 
studenții Institutului de mine 
a confirmat drumul bun pe 
care se află învățămîntul su
perior minier în direcția rea
lizării unității sale cu cerceta
rea și producția.

Călăuzți dc prețioasele în
drumări date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea de la deschiderea anului 
universitar cu privire la rolul 
pe care trebuie să-1 aibă prac
tica în scopul integrării invă- 
țămintului cu cercetarea și 
producția, membrii consiliului 
U.A.S.C. din cadrul Institutu
lui de mine Petroșani și-au a- 
dus un aport deosebit în or
ganizarea practicii productive 
a studenților pe perioada anu
lui universitar 1972—1973.

In acest sens, reprezentan
ții consiliului au participat ac
tiv la întocmirea programelor 
de practică, acestea fiind di
ferențiate pe profile și ani de 
studii. Astfel, studenților din 
anul I li s-a oferit posibiltatea 
de a-și însuși cunoștințele și 
deprinderile practice ale unor 
meserii din sectorul minier. 
In acest sens practica comasa
tă, desfășurată de aceștia la 
începutul fiecărui semestru, a 
avut drept scop cunoașterea și 
participarea efectivă la pro
cesele tehnologice din cadrul 
secțiilor anexă și auxiliare ale 
exploatărilor miniere. Studen- 
ți din anul II, pe parcursul 
practicii și-au întregit cunoș
tințele despre instalațiile elec
tromecanice de la suprafață 
(instalații de extracție, insta
lații de aeraj, instalații de 
compresoare etc.) prin execu
tarea practicii în cadrul a- 
cestor secții. Anii III, IV și V 
și-au desfășurat pratica efec
tiv în procesul de producție al 
unităților miniere din Valea 
.Jiului, fiind angajați, in pro
cent de 60—70 la sută, sau 
pe lingă catedre, fiind angre
nați în activitatea de cerceta
re științifică a acestora, con
tribuind la realizarea unor 
lucrări științifice pe bază de 
contract, sau la executarea u- 
nor prototipuri de dispozitive 
și aparate în scop de autodo- 
tare.

De remarcat este faptul 
studenților din anii III și 
li s-a oferit posibilitatea de 
a-și alege teme de proiecte de 
an, în perioada practicii chiar 
în unitatea în care au fost re
partizați. spre a-și desfășura 
practica. Aceste teme, luate în 
studiu, au fost strîns legate de 
necesitățile concrete ale uni
tăților respective și de cerin
țele îmbunătățirii conținutu
lui practicii productive.

Pentru 
studenți 
mit cite 
practică 
lui care, 
rioadei' de practică, a prezen
tat o informare cu privire la 
desfășurarea practicii produc
tive și eficiența acesteia în 
consolidarea cunoștințelor teo
retice, însușite în cadrul pro
cesului de învățămint.

' ’ Pe' parcursul practicii, comi
sia de practică împreună cu 
reprezentanți din consiliul 
U.A.S.C. din institut au des
fășurat un permanent control 
în vederea respectării progra
mului de lucru și a asigurării 
condițiilor optime de către în
treprinderi pentru buna des 
fășurare a practicii. De aseme
nea, se remarcă activitatea 
A.S.C. din Institutul de mine 
desfășurată în vederea organi
zării practicii de vară în iu
lie 1973

In spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie a.c., 
U.A.S.C.-ul a luat măsuri pen
tru revederea și modificarea 
programului de practică pen
tru a-1 pune în concordanță 
deplină cu obiectivele la care 
trebuie să răspundă practica 
productivă In același spirit se 
înscriu și măsurile luate de 
asociația studenților comu
niști în ceea ce privește parti
ciparea responsabilă a tuturor 
studenților la întreaga viață

că 
IV

de 
nu
de

fiecare grupă 
practicanți a fost 
un responsabil 

din partea A.S.C.-u- 
după terminarea pe-

Tng. Ilie ROTUNJANU, 
Președintele Consiliului 

U.A.S.C.
din Institutul de Mine 

Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

T. JIANU

partid și guvernamentală vietnameză♦
(pagino a 2-a)

a 3-a)

Dezbaterile din Comitetul de coordonare al Consiliului eco- (pagina a 4-a)

Vizita delegației de 
la Sofia.

„Phăeniz".

Tineretului ți Studenților.
programe de cooperare

Festivalul Mondial al
Guvernul peruan a stabilit ample 
tehnică cu o serie de țâri socialiste. 
Succese ale patrioților khmeri.
Noul cabinet al Afganistanului.

nomic social 
României).

Rubrica „STOP I”.
Cîteva minute cu Nicolae Covaci despre formația 
Programul TV. pentru sâptămîna viitoare.

(pagina

Rubrica „Să cunoaștem egile .arii".
Sfatul medicului.
-Povestire satirică : „Tocmai el

O.N.U. (Intervenția reprezentantului

♦ 
♦

♦ 
♦

Pentru 
promptă a 
facere ale 
me și fructe Petroșani, pină 
în perioada de toamnă și în 
perioada de iarnă, se va in
troduce practica aprovizionă
rii în -•ui nopții, la două- 
sprezee unități. Conducerea 
și biroul comercial al C.V.L.F. 
va urmări în permanență fe
lul în care șefii de depozite, 
merceologul răspunzător și 
conducătorii auto vor parti
cipa la desfășurarea în con
diții optime a acțiunii de a- 
provizionare în timpul nop
ții.
O serbare a munților

Pionierii din Vulcan, Ani- 
noasa și Lupeni au participat, 
în urma cu cîteva zile, la 
cabana „Vulcan", la o origi
nală „serbare a munților". In 
cadrul acesteia, cîntecul pio
nieresc, jocurile și voia bună 
au pus stăpinire pe toți cei 
prezenți.

Ultimii piloni
De la atelierul de confec

ții al Șantierului Petroșani al 
T.C.M.M. au fost transportați 
la locul de montaj ultimii 
trei piloni din totalul de 10, 
cîți au fost construiți aici, 
pentru funicularul 4—5 al 
preparației Lupeni. întreaga 
comandă a 'însumat aproape 
45 tone ornlile metalice.

ReprezentanțiiReprezentanții 
municipiului nostru 
în faza finală a 

concursului „7 x 7“

municipiului nostru
în faza finală a

aconcursului „7 x 7“
Un grup de 9 elevi ai Șco

lii generale nr. 1 Petroșani, 
care vor reprezenta ju
dețul Hunedoara Ia concursul 
„7 X 7“, organizat dc Televi
ziunea română și dotat eu 
trofeul ..Diamantul negru" 
vor pleca în data de 9 '«gust 
a.c. la București, penti (în
fruntarea pe care o vu. avea 
cu reprezentanții școlilor ge
nerale din municipiul Bucu
rești. Prohele concursului vor 
cuprinde teste de perspica
citate, cunoștințe generale din 
domeniul matematicii, fizicii, 
chimiei, geografiei, istorici, dir 
domeniul tehnicii și un pro
gram artiste intitulat „Copiii 
lumii cîntă". In aceste zile, se 
desfășoară sub conducerea 
profesorilor școlii și sub în
drumarea Consiliului munici
pal al Organizației pionierilor 
intense pregătiri pentru defi
nitivarea programului.

lată-i acum si pe membrii 
echipajului petroșănean : AU
REI, GONTEANU (clasa a 
V-a), ROXANA TATOMIR 
(clasa a Vil-a), LUMINIȚA 
GRAM (clasa a Vl-a), ELISA- 
BETA NAGY (clasa a Vl-a), 
DAN STOICA (clasa a VII-a). 
FLORIN STOICA (clasa a 
V-a), KEAUS KRUGER (cla
sa a VT-a), OANA bALTA- 
REȚU (clasa a Vl-a). și RADU 
GIUCLFA (clasa a Vl-a).
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a tendințelor de îmbogățire fără Ș’

începerea contro-

căi

a

Foto : N. MOLDOVEANUParoșeni.

Judecăto- 
fără par
au făcut 
închizîn-

unor 
urmărite, in 
a se aplica

noas- 
ten- 
unor 

de

clasează 
justifi- 

acestora

treilea mod de 
vederea începerii 

po

muncă

din 
infracțiuni 

acest 
legea

urmează a se

în învățămîntui superior

LEGILE TĂRII

continuu al țării 
«șoastre, întărirea și dezvol- 
w-ea bazei economice a so- 
•âetățîi, științei și culturii, 
sidicarea nivelului de viață 
materială și culturală a în
tregului popor consolidează 
și lărgesc drepturile și liber
tățile celor ce muncesc, prin
tre care și dreptul de proprie
tate personală.

Statul ocrotește veniturile 
și economiile pornite din 
muncă, precum și celelalte 
bunuri care potrivit Consti
tuției pot forma obiect al 
dreptului de proprietate 
personală.

Există însă cazul cînd, da
torită unor mentalități îna
poiate, a unor influențe pe 
care le mai exercită concep
țiile ostile socialismului, se 
manifestă fenomene negative 
în procesul dezvoltării 
tre sociale, cum este și 
dința de înavuțire
persoane, de acumulare 
bunuri prin alte mijloace 
decît prin muncă cinstită. A- 
semenea interese egoiste, 
străine eticii noastre și prin 
cipiilor de echitate și iusti 
ție socialistă, nu pot fi to
lerate sub nici o formă.

Intr-o societate în 
normele de conviețuire 
cială sînt subordonate 
perativului „a 
trăi în chip 
care, pentru 
ra sursă de 
o constituie i 
rea unor reguli care să per
mită controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor, 
dobîndite prin alte mijloace 
decît cele admise de lege, se 
impunea în mod necesar.

Legea nr. 18/1968. privind 
controlul unor 
persoanelor fizice, 
fost. dobîndite în 
a fost adoptată

rea bunurilor acesteia și ve
niturile sale și nu se justifică 
dobîndirea licită a bunurilor 
Reglementarea adoptată nu 
are în vedere situațiile în ca
re din cercetarea efectuată re
zultă că bunurile provin 
săvîrșirea 
care pot fi 
caz urmînd 
penală.

Bunurile dobîndite pe 
nelicite sau, după caz, valoa
rea lor bănească vor fi tre
cute în proprietatea statului 
în totalitate.

Pentru descoperirea și 
sancționarea cazurilor de do-

poate cere 
lului.

Ca un al 
sesizare, în 
controlului, s-a prevăzut 
sibilitatea organelor financia
re, a celor de urmărire penală 
(procuratura și miliția) 
a instanțelor 
dacă acestea 
zultînd din 
cu privire la 
persoane de 
rea acesteia.

Cercetarea 
face și cu privire la bunurile 
comune dacă persoana cerce
tată este căsătorită.

sau 
judecătorești, 

dețin date, re
activitatea lor 

veniturile unei 
a cere cerceta-

care 
so- 

im- 
i munci și a 

comunist.", în 
cetățean, singu- 
valori materiale 
munca, elabora-

bunuri ale 
care iu au 
mod licit, 
pentru a 

combate goana după o viață 
ușoară, fără muncă, precum 
și pentru a evita apariția 
disproporțiilor ne.iustificate 
în nivelul de trai al popu
lației. Această lege reprezin
tă totodată o îmbinare armo
nioasă între dispozițiile me
nite să asigure un control cit 
mai eficient și cele menite 
să garanteze interesele 
gitime ale cetățenilor.

Potrivit legii, este supusă 
controlului proveniența averii 
oricărei persoane, dacă sînt 
date indicații că există o vă
dită disproporție între valoa-

le-

bîndire a unor bunuri pe alte 
căi decît cele legale și, toto
dată, pentru a preveni de
nunțările neîntemeiate și a 
apăra onoarea, demnitatea, si 
proprietatea personală, s-a 
instituit o anumită procedură 
în ceea ce privește declanșa
rea controlului, organele de 
cercetare și judecare n unor 
astfel de cauze, modul de so
luționare a sesizărilor, precum 
și tragerea la răspundere a 
celor care fac afirmații min
cinoase cu privire la prove
niența bunurilor unei persoa
ne.

Controlul provenienței bu
nurilor se face la sesizarea 
scrisă și semnată a oricărei 
persoane sau a conducerii or
ganizațiilor socialiste la care 
persoana cu vădite dispropor
ții între bunurile dobîndite 
și venituri a prestat sau pres
tează vreo activitate.

Controlul începe numai 
după ce au fost obținute re
lații suplimentare de la cel 
care sesizează, pentru a for 
ma astfel convingerea că exis-, 
tă suficiente date 
că între valoarea 
persoanei în cauză 
rile acesteia există 
porție vădită.

Legea a prevăzut 
soana căreia i s-a
putări publice în legătură cu 
proveniența bunurilor sale

Verificarea sesizărilor se 
face de către o comisie de 
cercetare care funcționează pe 
lîngă fiecare judecătorie, du
pă ce i s-a pus în vedere ce
lui care sesizează că în cazul 
în care face afirmații minci
noase cu privire la provenien
ța nejustificată a bunurilor 
unei persoane săvîrșește in
fracțiunea de mărturie min 
cinoasă, sancționată cu o pe
deapsă de Ia 1 la 5 ar.' închi
soare.

De asemenea, legea preve
de obligația organizațiilor so
cialiste, cu excepția CEC-ului, 
de a pune la dispoziția comi
siei actele cerute și a da re
lațiile necesare soluționării 
cauzei.

Cercetații sînt obligați să 
dea o declarație cu privire la 
bunurile dobîndite, n care 
să justifice proveniența lor 
și să arate cîșngurile și chel
tuielile anuale. Refuzul de a 
da o astfel 
socotește ca 
provenienței

Declarația

se 
a

sau indicii 
bunurilor 
și venitu- 
o dispro-

că și per- 
adus im-

de declarație 
o nejustificare 
bunurilor, 
dată — ca și 

tele făcute pe parcursul 
cetărilor — reprezintă o i 
turisire împotriva căreia 
este admisibilă proba cu i 
tori.

Legea nu admite proba cu 
martori nici împotriva unor 
acte autentice. După adminis
trarea probelor, comisia ho
tărăște, trimițînd cauza la Ju-

al- 
cer- 

măr- 
nu 

mar-

decătoria, în raza căreia 
află domiciliul cercetaților, 
dacă aceștia nu justifică pro
veniența' bunurilor sau o eo- 
tă-parte din ele, 
cauza, cînd constată 
carea provenienței 
sau o trimite la procuratură 
pentru efectuarea de cercetări 
cînd rezultă că bunurile pro
vin din săvîrșirea unei infrac
țiuni.

Cauzele trimise 
riei sînt soluționate 
ticiparea celor care 
parte din comisie, 
du-se dosarul în cazul în care 
se constată că proveniența bu
nurilor este licită sau hotă- 
rînd trecerea acestora în pro
prietatea statului dacă sînt 
dobîndite pe căi nelegale.

Pentru persoanele a căror 
bunuri au fost dobîndite în 
mod ilicit legea prevede inter
dicția de a mai ocupa funcții 
de gestionari sau de control 
financiar după rămînerea 
definitivă a sentinței prin ca
re acestea au fost trecute în 
oroprietatea statului.

Legea 18/1968 s-a dovedit 
un instrument juridic util 
pentru prevenirea și comba
terea unor practici incompa
tibile cu etica societății noas
tre, cu principiile de echita
te socială.

Realizarea deplină a scopu
lui urmărit depinde în mart 
măsură și de poziția cetățe
nilor, de crearea unei opinii 
de masă active, care să 
maște și să 
ce asemenea 
tici.

Omul, nou 
societății socialiste trebuie 
nu numai să-și organizeze 
propriile acțiuni și relații so
ciale în concordanță cu nor
mele dreptului, cu înaltele idea
luri de muncă, de viață ale 
clasei muncitoare, dar să și 
vegheze ca și ceilalți cetățeni 
să respecte legea și regulile 
de conviețuire socială, să ac
ționeze activ pentru crearea 
unei atmosfere de intoleran
tă față de orice manifestări 
antisociale.

Forța orînduirii socialiste 
rezidă tocmai în conșrtiința 
înaltelor răspunderi și îndato
riri pe care fiecare cetățean 
le are față de societate.

de-
stigmatizeze ori- 
tendințe și prac-

constructor al 
socialiste 

să-și

Cornel CIUCIAN, 
procuror la Procuratura Loca

li Petroșani

bunele rezultate ob 
activitate, în anul

ale UCECOM 
IN PRODUC-

(Urmare din pag. 1)

fta timpul gărzii, medicul Ion Balint rezolvă cu succes o intervenție chirurgicală 
urgentă. Foto : I. LICIU

politică și social-economică a 
unităților economice unde își 
efectuează pratica, prin cola
borare cu organizațiile U.T.C. 
din aceste unități.

Dintre acțiunile premergă
toare practicii in producție, se 
remarcă întîlnirea de lucru, 
organizată cu sprijinul comite
tului municipal al U.T.C., din
tre membrii biroului consiliu
lui U.A.S.C. și secretarii orga
nizațiilor, U.T.C. ai unităților 

lomice din Valea Jiului, 
,e studenții noștri efectuau 
•lica, in vederea perfectă-

e
i 
P 
ru programului de acțiuni co
mune.

La sosirea in centrele de 
practică, responsabilii A.S.C. 
au stabilit legături eu repre- 
zentanții UT.C. din întreprin
derile miniere respective, în 
vederea încadrării tuturor stu
denților practicanți în activi
tățile organizațiilor U.T.C., 
stabilind acțiuni comune, ca: 
munca patriotică, excursii, seri 
de dans, mese rotunde și al
tele unde au participat tineri 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
în scopul cultivării dragostei 
pentru profesiunea aleasă, 
pentru activitatea de cercetare 
științifică, al respectului față 
do muncă și făuritorii bunu
rilor materiale, al dezvoltării 
răspunderii față de datoria de 
a se pregăti temeinic pentru 
producție și viață.

In vederea realizării obiecti
velor întrecerii „Tineretul — 
factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men", studenții au participat 
activ în procesul de produc
ție, alături de tineri muncitori 
din întreprinderile miniere. 
Din totalul de 620 studenți 
practicanți, 350 au fost anga
jați în locuri de muncă direct 
productive, contribuind astfel

la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan ale unităților în 
care au desfășurat practica.

Tot de la Consiliul U.A.S.C. 
din Institut a fost lansată ini
țiativa ca studenții cuprinși în 
formațiile artistice ale I. M. 
Petroșani să efectueze practi
ca de vară în comun, în ve
derea efectuării, după progra
mul de practică, a repetițiilor 
și pregătirii spectacolelor de
dicate celei de a XXV-a ani
versări a institutului.

Perioada practicii de vară 
din acest an a constituit și 
un bun prilej pentru continua
rea activității de cercetare ști
ințifică în vederea sesiunii ju
biliare a Institutului, din oc
tombrie 1973 și a celei de a 
XlI-a Conferințe naționale a 
cercurilor științifice studen
țești, din noiembrie decem
brie 1973. O bună parte din
tre studenții deprinși cu cerce
tarea științifică și-au desfășu
rat practica în cadrul centre
lor de cercetare, sau a catedre, 
lor de specialitate, unde au 
abordat teme de importanți’ 
majoră pentru -producție, sau 
au contribuit, alături de ca
drele didactice, la realizarea 
de contracte și de prototipuri

Toate aceste acțiuni initiate 
de către Asociația Studenților 
Comuniști. împreună cu cei
lalți factori de răspundere, 
și-au propus realizarea inte
grării învățământului cu cer
cetarea și producția, prin asi
gurarea desfășurării de cătri 
studenți a unei practici efec
tive și utile care să se înscrie 
pe linia indicațiilor date de 
secretarul general al partidu
lui la Plenara C.C. al P.C.R 
djn 18—19 iunie 1973, astfel ca 
învățămîntui superior să pre
gătească pentru producție ca
dre cu o înaltă conștiință po
litică, cu o bună pregătire pro
fesională.

Cooperatori fruntași 
în producție

Pentru 
ținute în 
1972, în cadrul adunării oame
nilor muncii de la cooperativa 
„Unirea" Petroșani unui nu
măr de 8 membri cooperatori 
le-au fost înmînate, în cadru 
festiv, insigne 
de FRUNTAȘI 
ȚIE.

Cooperatorii fruntași : Visa- 
lon Dan, iordan Duda, Mihai 
Bicskei, Marin Vasile, Iosif 
Tinea, Elisabeta Chirca, Mir
cea Basarab și Maria Bitter 
s-au angajat să-și aducă, în 
viitor, o și mai mare contribu
ție la activitatea din cadrul 
cooperației, la dezvoltarea suc
ceselor de pînă acum.

Terasele urbanistice

Petroșaniului.

universitar 
concomi- 
militară. 
care au 

stagiul militar sau 
potrivit legii își 

studiile înce- 
anul universitar

depunerile minerilor

In perioada care s-a scurs din acest an, soldul general 
al depunerilor la C.E.C. s-a majorat cu 20 la sută în compa
rație cu aceeași perioadă a anului trecut, soldul mediu pe 
locuitor în municipiul nostru a crescut cu 16 la sută, iar 
numărul de librete a sporit și el cu 21 la sută.

Pentru a se crea cohdiții cît mai bune de deservire a 
populației, recent au fost înființate ghișee C.E.C. în incinta 
exploatărilor miniere din Vulcan și Uricani, precum și la 
întreprinderea de utilaj minier din Petroșani, iar în curînd 
se vor crea asemenea ghișee la mina și preparația Eupeni, 
I. F. A. „Viscoza" și alte unități.

Ministerul Educației 
învățământului anunță :

In urma Încheierii con 
cursului de admitere in în 
vățămîntul superior, cursur1 
de zi și serale, din iuli< 
1973, s-au ocupat loeurih 
planificate pentru anul I la 
majoritatea facultăților și 
secțiilor

Candidații reușiți la con 
curs, care, potrivit Legii ni 
14 privind organizarea apă 
rării naționale a Republicii 
Socialiste România. vor 
efectua stagiul militar în 
cursul anului 1973/1974. vor 
fi înscriși la studii pentru 
anul universitar 1974/1975. 
Candidatele reușite la con
curs vor urma studiile înce- 
pînd cu anul 
1973/1974. făcînd 
tent și pregătirea
Candidații reușiți, 
efectuat 
cei scutiți 
vor efectua 
pînd cu 
1973/1974.

La secțiile și facultățile la 
care s-au ocupat locurile 
planificate pentru anul I. se 
organizează un nou concurs 
de admitere pentru comple
tarea locurilor ce devin li
bere în anul 1973/1974 prin 
plecarea tinerilor în vede
rea satisfacerii stagiului mi
litar. La acest concurs au 
dreptul sa se prezinte candi
dații care au satisfăcut sta
giul militar, cei scutiți de 
serviciul militar, precum și 
fetele.

La unele facultăți și sec
ții, la care în urma con
cursului de admitere din 
luna iulie nu s-au ocupat 
locurile planificate, se va 
organiza un nou concurs de 
admitere, la care vor putea 
participa toți candidații care 
îndeplinesc condițiile de 
admitere în învățământul 
superior, inclusiv 
apți pentru serviciu]

La acest concurs, 
dații vor fi declarați 
pînă la completarea 
lor prevăzute în planul de 
școlarizare, în ordinea des- 
crescîndă a mediilor, indife
rent de situația lor militară, 
așa cum s-a procedat și la

tinerii 
militar.
candi- 
admiși 
lociiri-

•oncursul din luna iulie.
După completarea locu- 

ilor prevăzute în planul de 
■colarizare, în limita locuri
lor rămase libere pentru 
mul universitar 1973/1974. 
>rin plecarea studenților în 
vederea efectuării stagiului 
militar, vor fi declarați ad
miși. în ordinea descrescîn- 
lă -a mediilor, numai candi- 
lații care au satisfăcut sta

giul militar sau sînt scutiți 
conform legii, precum și fe
tele. care au obținut cel pu
țin media 5,00 la concursul 
din septembrie.

Pentru învățămîntui de zi 
și seral (exclusiv învățămîn
tui de subingineri), con
cursul de admitere va înce
pe la 1 septembrie 1973.

La institutele, facultățile 
și secțiile la care concursul 
se. desfășoară în două etape 
prevăzute în broșura „Ad
miterea in învățămîntui su
perior 1973“, prima etapă a 
acestuia se va organiza între 
26 și 30 august 1973.

La învățămîntui de subin
gineri (zi și seral), concursul 
de admitere va începe la 9 
septembrie 1973.

Concursul de ■ admitere 
pentru învățămîntui fără 
frecventă, la toate facultăți
le și secțiile precizate în 
broșura „Admiterea în în- 
vățămîntul superior 1973”, 
va începe la 1 septembrie.

înscrierile încep cu 6 zile 
înainte de data concursului 
și se încheie cu 24 ore îna 
inte de începerea acestuia 
La Institutul de marină din 
Constanța înscrierile încep 
la data de 5 august 1973.

Candidații (băieți) vor 
trebui să prezinte la înscrie
re și adeverința de recruta
re sau livretul militar.

Pînă la data de 5 august 
1973. la sediile instituțiilor 
de învățămînt superior se 
vor afișa facultățile și secții
le, precum și numărul locu 
rilor pentru care se organi
zează concurs de admitere 
în luna septembrie 1973.

Lista facultăților și secți 
ilor se va publica în ziarele 
„Scînteia tineretului 
„România liberă".

Insolația și prevenirea ei
lăsăm organismul să se a- 
dapteze treptat condițiilor de 
mediu și de viață. Altfel, ris
căm să facem o insolație. 
soare arzător expunînd 
ganismul în mod brutal 
zelor calorice, mai ales între 
orale 11 și 15, insolația se 
poate întîlni în orice loc. Ea 
se manifestă cu puternice du-

Pe 
or- 
ra-

edemul cere- 
pe creier apar 
și nu sînt ra- 
care moartea 
ore, chiar cu

cunoaștem 
solare a- 
uman. Es-

Mirajul vacanțelor aduce 
bucurii copiilor ca și vîrstni- 
cilor. Pentru călirea organis
mului numeroși oameni la 
sfatul medicului, iau drumul 
către mare sau către munte, 
spre a petrece zile liniștite în 
mijlocul naturii, în plin soa
re pe litoral sau pe înălțimile 
munților. Apropo de zicala : 
„unde nu intră soarele, intră 
medicul", cu toții 
binefacerea razelor 
supra organismului
te iarăși cunoscut că echili
brul morfofuncțional al orga
nismului uman, este condițio
nat de o adaptare permanen
tă și adecvată la mediul în 
continuă schimbare. Plecăm 
la munte sau la mare plini de 
voie bună. Să dăm însă timp 
organismului să se adapteze 
la noile condiții de viață. In 
prima zi nu ne expunem 
întregi 
noștri, 
solare 
rii ne 
portînd consecințele 
denței : frisoane, febră, să a- 
pară apoi arsuri de diferite 
grade cu tot cortegiul de ne
cazuri, care pot duce chiar 
lâ deces. Acest lucru se poatc- 
întîmpla și celor care se ex
pun soarelui, la munte. Decj 
să acordăm toată atenția a- 
cestui imperativ medical. Să

ore 
la soare, noi sau copii 
Căldura de la razele 
atenuată de briza mâ- 
poate înșela, seara su- 

impru-

Sfatul
medicului

ceri de cap, cu febră și cu fri
soane. Ln stări mai grave, a- 
par convulsii și o deshidrata
re, o lipsă de apă în organism. 
Uneori duce la modificări ale 
lichidului cefalo rahidian a- 
cărui presiune crește și apar 
modificări citologice la punc- 
ția rahidiană ce se face în 
spital. Dar cea mai gravă 
complicație a insolației și pe 
care o întîlnim mai frecvent

TOCMAI EL ?
Ei da, așa mai zic și eu I Se 

vede cît de colo mina mea 1 
Mină, neiculiță, nu glumă I 
Forte 1 Clasa-ntîi 1 Mă întreb 
ce s-ar fi ales din sectorul 
pe care cu onoare 11 conduc 
dacă ar fi rămas în continu
are șef nepriceputul ăla găsit 
la control cu minusuri de ne
crezut în gestiune: DOUĂ 
TOPURI de hîrtie consumate 
peste normă, TREI PENIȚE 
și o PANGLICĂ pentru mași
na de scris, DOUĂ MĂTURI 
lipsă la inventar (auzi, cică 
s-ar fi uzat și ar fi fost date 
la cremator), O CĂLIMARĂ 
DE CERNEALĂ dispărută cu 
ambalaj cu tot. Dacă stai și 
socotești — bani, dom'le I Pe 
pufin un sutar, dus pe apa 
slmbetii. Din avutul obștii I 
Și de ce, mă rog ? Pentru că 
gură-cască ăl de dinaintea 
mea nu vedea risipa din ju
rul lui. Zicea că pe el 11 pre
ocupă problemele majore ale 
activității sectorului: plan 
de producție valoric și fizic, 
rentabilitate, reducerea con
sumurilor specifice de mate
rii prime etc., etc. Nimic de 
zis, sectorul a dat In ultimul 
an circa un milion de lei be
neficii peste plan. Dar fără ri
sipa amintită, beneficiile ăs- 
tea ar fi fost ceva mai mari. 
Noroc cu mine că am fost pus 
să fac ordine în dezordinea 
lăsată moștenire de predece-

. sor. Oare el unde o fi ? Cred 
I că a fost retrogradat. Merita, 
I pe cinstea mea! Mi-ar fi plă-

cut totuși să lucreze un timp 
ca subaltern al subsemnatu
lui 1 Măiculită, ce ți l-aș mai 
fi strunit I Ascultă TOVULE 
— i-aș fi spus, ca să simtă îm
punsătura cuvintelor — cu ce 
drept ți-ai permis să lași o 
atare situație precară ? A- 
cum, stimate TOVULE Econo- 
mescu, nu-fi mai merge I Ia 
lecții de la mine, care va să 
zică, de felul cum trebuie con
dus spre propășire un sector I 
Așa i-aș fi spus. Paradoxal în-

e un *bun sacru, intangibil. 
Dacă-i așa, așa să 
nimeni să nu se 
lingă de el I Femeile de 
viciu; dacă le place să 
pe schemă, binevoiască să vi
nă la slujbă cu mături și cir- 
pe de șters praful I Dactilo
grafele să-și aducă panglici 
și hîrtie de scris I Funcționa
rii să-și cumpere penife și cer
neală I Ce, eu nu mi-am cum
părat stilou ? Pardon, l-am 
primit cadou cu prilejul ani-

fie : 
a- 

ser- 
stea

Povestire satirică

la copii, este 
bral acut, cînd 
mici hemoragii 
re cazurile în 
survine în 3-4
îngrijiri medicale prompte.

Deci să ne ducem du ctlraj 
și la munte și ia mare, dar 
totdeauna să lăsăm organis
mului timp de acomodare cu 
razele puternice ale soarelui 
spre a nu avea surprize ne
plăcute.

Pentru cei ce merg în con
cediu cu copii și vor să bene
ficieze de soare, io reamintim 
următoarele :
• nu expuneți brusc cor

pul copilului la soare pe du
rată mare. începeți treptat, 
treptat și expunîndu-l cu mă
sură, sînt evitate atît neplă
cerile arsurilor cît și gravita
tea insolației •

• acoperiți capul copilului 
cu o pălăriuță și dacă soa
rele e prea tare o cîrpă udă 
pusă pe căptușeala .pălăriei e 
de mare folos.

Numai cu atenție și pru
dență, atît la munte cît și la 
mare se pot evita neplăcerile 
cauzate de insolație Neplă
ceri care pot duce uneori (la 
copii și persoane mai sensi
bile fizic) la grave tulburări 
ale organismului ce se pot 
solda cu deces.

Pe urmele

să! Cum poate un om să poar
te un nume care amintește de 
spirit de economie cinci în 
fapt lucrurile se prezintă in
vers ? Ciudat, nu ? Asta-i în
să altă socoteală, n-are haz 
să-mi bat capul cu ea, natu
ra doar are atîtea ciudățenii! 
Bine că te-ai dus Economes- 
cule, ce ți-ai căutat fi-ai gă
sit, că de, vorba proverbului: 
după faptă și răsplată I Eu nu 
voi repeta lipsurile tale. Mi
nă forte I Oamenii și-au dat 
seama de asta încă din prima 
zi. Chiar mă bucur că ideea 
mea n-a putut să-fi treacă 
prin cap cînd mai erai șef aici. 
Că dacă fi-ar fi venit, n-ai 
mai fi fost scos din funcfie, 
iar eu rămîneam tot unde lu
cram : a cincea roată la că
ruță. Ce idee mi-a venit ? As
cultă drăgufule I Eu nu mă 
joc cu bunul poporului: ăsta

versării zilei de naștere. Și ce, 
iau cerneală de la institufie ? 
îmi încarc acasă stiloul și tot 
de acasă iau și hîrtie de scris. 
De unde le am ? Asta-i bună I 
Păi ce, hevastă-mea e lipsită 
de calitafi ? Doar lucrează la 
o instituție unde găsești be
rechet hîrtie și cerneală. Nu-i 
atît de simplu ? Doar lante- 
zie fi se mai cere ca să în
chizi risipei orice canal, cît de 
mic ar ii el.

Toate însă au o limită. Oa
menilor nu le pofi pretinde 
'Chiar orișice. Ți se cere tact, 
receptivitate, suflet, mult su
flet. Dacă lui X, bunăoară, i 
s-a zdrelit unghia de la dege
tul drept al piciorului sting 
n-o să fii satrap să-1 chemi să 
lucreze. II lași să stea acasă 
o săptămînă — două pînă se 
reface, ca să dea randament 
normal. Dacă Y vine cu cîteva

ore mai tîrziu la slujbă pen
tru că „N-A AUZIT" sone
ria ceasului ii tai o zi din 
lediă sau îi aplici altă sanc
țiune ? Ce chef de muncă ar 
mai avea respectivul ? Sau da
că într-o zi un ins ori vreo e- 
chipă nu-și îndeplinește pla
nul, se cuvine să le năpustești 
imediat cu critica ? Doar n-au 
intrat zilele în sac I Mîine 
ăștia pot da o producție dub
lă, triplă sau chiar mai mare. 
Și cite alte treburi de acest 
fel nu se pot întîmpla I Ches
tia e să fii înfelegător, recep
tiv și, mai ales, să nu-(i pierzi 
speranța. Și nici fotoliul. 
Grozav fotoliu I Din pluș I 
Funcfie de elefant. Ce plăcut 
e să siai tolănit în birou, cu
prins de o stare euforică am
plificată de razele solare ce 
inundă încăperea, așteptînd 
cafeaua cerută secretarei și 
rapoartele subalternilor I

Dar... dar ce se intîmp/ă 
aici ?... Cum 
mit acești 
frunte cu... 
conomescu, să
nunfafi în cabinet ? Cum, ce 
spune Economescu ? O comi
sie de la centrală venită să 
controleze gestiunea, să con
state de ce sectorul nu și-a 
îndeplinit în ultimul trimes
tru planul de producție ? E- 
conomescu, la centrală ? Un 
fel de șef ? Auzi domnule, să 
mă controleze pe mine, pe 
mine care am realizat atîtea 
economii la mături, hîrtie de 
scris, panglici, penițe și cer
neală I Tocmai el, Economes
cu, cîndva deficitar la acest 
capitol ?

Pt. conformitate 
Nicolac POP

semnalelor
.V

critice 
ale ziarului

Programul chioșcului 
va fi respectat

își per- 
inși, în

E-

de
trei
TOVUL 
pătrundă nea-

I

„In urma anchetei noastre 
s-a stabilit că IN BUNA 
PARTE sesizarea (adică nota 
critică cu titlul „Sînt după 
marfă", publicată în „Steagul 
roșu" nr. 7344, referitoare la 
deficiențele din activitatea 
chioșcului alimentar din in
cinta minei Uricani nu a fost 
întemeiată" Și, argumentîdu- 
se, conducerea I.C.L.S. „Ali
mentara" menționează că in
tr-adevăr gestionara — vînză- 
toare Margareta Rad 
nevoită să părăsească de mai 
multe ori magazinul, 
sîdu-se la Petroșani la ședin
țe de lucru, la confruntări de 
acte la contabilitate, iar une
ori la depozit pentru marfă".

Pentru respectarea întocmai 
a programului de funcționa
re a unității s-a dispus ca vîn- 
zătoarea „să nu mai vie la șe
dințe și să nu se mai deplase- • 
ze la depozite după marfă". 
Dacă aceasta înseamnă că în 
viitor nu va mai fi cazul ca 
vînzătoarea să meargă după 
marfă, ci cei cu sarcini precise 
în acest sens o vor aprovizio
na ritmic cu toate cele nece
sare, comandate, atunci totul 
este în regulă. Altfel... vor ur
ma, în mod sigur, alte sesizări.

„a fost

depla-
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M formația „teii"

NICOLAE COVACI, compozitorul și conducătorul formației 
„Phoenix'*, un interlocutor deosebit de agreabil, se oferă dintru 
început să ne furnizeze citeva amănunte despre formația pe care 
o conduce, despre munca sa, despre pasiunile care-l frâmintă, 
umflindu-i pînzele corăbiei vieții pentru a o împinge pe oceanul 
fără margini al artei.

Ne-am adresat tînărului și talentatului compozitor de muzică 
ușoară cu o primă întrebare :

— Nu încape îndoială că 
formația pe care o conduceți 
a străbătut pînă acum un 
drum. Și, ca oricare drum, a 
cunoscut urcușuri și coborî- 
șuri, momente de liniște, de 
incertitudini... Cum le-ați 
trecut ?

— In 1962, formația noastră, 
foarte tînără, obținea un pre
miu la un festival al brigăzi
lor artistice școlare. In anul 
1964, evoluam deja — cres
cusem ! — ca formație a 
Institutului politehnic din 
Timișoara și tot în 1964 ne 
reprofilam pe piese vocale. 
In 1965, reușim primele în
registrări la radio. Apoi, totul 
..curge" normal. Prin 1971 se 
schimbă unii membri ai for
mației.......Familia" actualei
formații s-a format, deci, în
cetul cu încetul, de-a lungul 
anilor, care au venit spre noi, 
cum s-ar zice, cu o profitabi
lă maturitate...

— Și totuși, în decursul a- 
cestor ani, ați avut probabil 
și anumite îndoieli. După cum 
se știe, fiecare le avem, atunci 
cînd sîntem fată în față cu 
marile încercări..

— Da. într-adevăr. Și în a- 
cest sens as vrea să mă refer 
Ia faptul că, atunci cînd am 
vrut neapărat să urmez Arte
le plastice la București, nu 
m-am putut despărți de for
mație. Am rămas tot în Timi
șoara, terminînd totuși facul
tatea dorită. Marea forță care 
m-a determinat să rămîn ală
turi de băieți, nu a fost alta 
decît aceea izvorîtă din pa
siunea pentru muzică. De alt
fel. și în prezent, nu mă preo- 
cună numai muzica. Fiind ab
solvent al Facultății de arte 
plastice. îndrăgesc mult pic
tura. sculptura, v vorba tot 
de pasiune, nu ?

— Cum orice operă își are 
viața ei proprie, care este 
sursa din care vă 'nsni’-n+i ’

— Deoarece fiecare artist e

Sub tipar

Noi manuale de specialitate 
pentru viitorul an școlar

Editura didactică și peda
gogică tipărește pentru viito
rul an școlar noi maiîiiale de 
specialitate, lucrări de litera
tură universală și diferite ma
teriale auxiliare, urmărind 
prin aceasta să faciliteze în
sușirea limbilor moderne de 
către elevi. Amintim în acest 
sens, manualele de franceză, 
engleză, germană, rusă, itali
ană și spaniolă, pentru clase
le a IV-a din cadrul școlii ge
nerale și pentru primul an de 
liceu ; „Chimia", „Anatomia 
și fiziologia omului", „Istoria 
modernă și contemporană", 
tipărite în fiecare din aceste 
limbi, întrucît sînt destinate 
liceelor cu predare în limbi 
străine.

Din seria acelorași tipări
turi, semnalăm apropiata apa
riție în limba franceză a unei 
culegeri de texte, a romanu
lui „Extraordinarul caz al doc
torului Jekyll și al domnului 
Hyde", de R. L. Stevenson — 
în limba engleză, a piesei de 
teatru „Biedermann și incen

necesar să aparțină întrutotul 
țării sale, tinzind s-o facă cît 
mai cunoscută lumii, cred că 
trebuie să procedeze în așa fel 
ca arta Iui să înfrunte anii. 
Și, pentru aceasta, ea trebuie 
să bată mai întîi Ia porțile 
inimilor. Iată cauza pentru 
care noi ne inspirăm din at
mosfera pieselor populare cu
lese din antologie. Mai bine 
zis. din muzica arhaică româ
nească. exprimînd pasiunile 
ce au frămîntat de-a lungul 
veacurilor sufletele oamenilor.

— Ce ne puteți spune des
pre turneele efectuate și des
pre cele viitoare ?

— In general, facem multe 
turnee prin tară. Anul aces
ta, în luna aprilie. am fost 
invitați Ia Bratislava, la un 
festivei. Am cîntat „hors con- 
cours“. fn a doua jumătate a 
lunii august, vom merge în 
Polonia. Ia Sopot. De data a- 
ceasta vom fi concurenți...

— Ce alte pasiuni mai 
aveți ?

— Sportul subacvatic. Cînd 
îl practic, mă deconectează 
de la arta mea. adueîndu-mi 
o liniște binefăcătoare...

— Două cuvinte despre pu
blicul oetrosănean ?

— Bun cunoscător al mu
zicii !

— Păcat însă, că se lasă... 
uneori „alterat" de cîțiva puș
tani care, prin fluierături și 
urlete, nu dovedesc altceva 
decît că nu înțeleg nimic din 
muzică !

L-am lăsat pe compozitorul 
formatiei ..Phoenix". Nicolae 
Covaci, să-si urmeze calea 
destinului, ascultînd și creînd 
muzică. în Hnistea tablourilor, 
în respirația statuilor. sau 
chiar în... tainica viață subac
vatică. urîndu-i mult succes 
în activitatea sa și a forma
ției pe care o conduce, și mai 
ales în concursul de Ia 
Sopot.

Ing. Rodica ARDELEAN!?

diatorii", de Max Frisch — în 
germană, a volumelor „Poves
te din Irkutsk", de Arbuzov, 
„Vitea Maleev la școală și a- 
casă“, de Nosov — în limba 
rusă. Elevii care studiază ita
liana și spaniola vor avea la 
dispoziție primele antologii de 
specialitate realizate pentru 
ei de conf. dr. George Lăză- 
rescu, șeful catedrei de limbă 
și literatură italiană a Univer
sității — București și, respec
tiv, de prof. Micaela Ghițes- 
cu, redactor principal la Bi
blioteca centrală pedagogică 
din Capitală. „Antologia de 
poezie italiană" cuprinde o 
selecție de versuri aparținînd 
unor cunoscuți poeți italieni 
între care : Dante. Petrarca, 
Ariosto. Tasso, Monti, Fosco
lo, iar Mica antologie spanio
lă înserează texte în proză 
semnate de scriitori spanioli 
și latino-americani de renu
me : Don Juan Manuel, Juan 
de Timonada, Juan Valera, 
Jose Marti și alții.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

zătoare a brigăzilor de mineri 
și altor cauze. Calcule ase
mănătoare arată că și la Ani- 
noasa, la Uri câni și la Paro- 
șeni planul de producție pe 
luna iulie ar fi putut fi în
deplinit și depășit prin folo
sirea mai deplină a fondului 
de timp și prin asigurarea 
funcționării corespunzătoare 
a utilajelor.

Problema este însă valabilă 
nu numai pentru unitățile ră
mase în urmă. La adunarea 
reprezentanților salariaților de 
la mina Lonea — unitate care 
și-a depășit planul atît pe 
primul semestru cît și pe lu
na iulie — s-a relevat că nu
mai prin îmbunătățirea indi
celui de frecvență s-ar fi re
alizat un plus de producție 
de 9 000 tone de cărbune. 
Lipsurile de natură organiza
torică, abaterile de la tehno
logiile de lucru, aproviziona
rea necorespunzătoare a lo

curilor de muncă, stagnările 
din cauza defectării unor uti
laje au condus la nerealizarea 
sarcinilor de plan de către 
un număr însemnat de .brigăzi, 
la scăderea productivității

Rezerve există.
Să fie mai larg folosite !

muncii pe întregul bazin, sub 
sarcina planificată.

înlăturarea deficiențelor e- 
xistente în organizarea și 
conducerea procesului de pro
ducție, la nivelul exploatări
lor și al sectoarelor de pro
ducție, întărirea disciplinei de 
producție și a muncii, îmbu-

In perioada ianuarie-iunie, 
colectivele celor mai puterni
ce unități energetice din țara 
noastră — hidrocentrala „Por
țile de fier" și termocentala 
Ișalnița-Craiova au furnizat 
în plus, consumatorilor, mai 
mult de un sfert de miliard 
kilowați-oră energie electrică.

Simultan, colectivele celor 
două centrale au întreprins 
măsuri complexe în direcția 
ridicării eficienței economice 
a activității productive. In a- 
cest sens, este semnificativ 
faptul că energeticienii de la 
Porțile de Fier au economisit 
o cantitate de energie electri
că față de nivelul prevăzut 
pentru consumul propriu, care 
poate asigura funcționarea in
stalațiilor noului combinat de 
celuloză și hîrtie din munici
piul Drobeta Turnu Severin 
pe timp de 10 zile, iar colec
tivul care deservește centrala 
termoelectrică de la Ișalnița- 
Craiova a economisit o canti
tate de combustibil cu ajuto
rul căreia s-au produs 
27 000 000 KWH energie elec
trică, ceea ce reprezintă circa 
3011a sută din producția supli
mentară a unității.

★
In întreprinderile industria

le din municipiul Iași se des
fășoară o acțiune de mare 
interes economic pentru redu
cerea consumurilor de com
bustibil și energie. In cadrul 
Combinatului de fibre sinteti
ce, de pildă, au fost depistate 
noi rezerve în această privin
ță. După aprecierea economiș
tilor prin intensificarea proce

nătățirea activității electrome
canice au devenit probleme 
fundamentale de care depin
de creșterea productivității 
muncii în abataje, îndeplini
rea ritmică a planului de 

producție, îmbunătățirea acti
vității economice de ansam
blu.

Departe de a fi descuraja 
toare, rămînerile în urmă în 
registrate în prezent trebuie 
să mobilizeze la o muncă mai 
responsabilă, mai hotărîtâ 
toate colectivele noastre mi 

sului de răcire a apei și opri
rea temporară a pompelor, se 
scontează, în acest an, pe o 
economie de peste 3 800 tone 
combustibil convențional, iar 
in 1975, acțiunea se va solda 
cu circa 6 000 tone combusti
bil economisit. O acțiune si-

BREVIAR
milară a fost întreprinsă ș:. de 
colectivul întreprinderii „Țe
sătura", unde, prin utilizarea 
rațională a energiei termice și 
prin exploatarea utilajelor la 
un coeficient optim de încăr
care, se realizează o econo
mie de 233 tone de combusti
bil. O preocupare susținută în 
această direcție manifestă, de 
asemenea, lucrătorii Centralei 
electrice și de termoficare ca- 
re-și propun să obțină o eco
nomie de 1 826 tone de com
bustibil.

Potrivit calculelor întocmite 
numai aceste trei mari între
prinderi vor economisi, în a- 
cest an, combustibil evaluat 
la 1.5 milioane lei.

W
întrecerea pe care construe 

torii și montorii Trustului de 
lucrări hidroenergetice Bu
curești p desfășoară în scopul 
relizării cincinalului înainte 
de termen capătă o 

niere. In aceste împrejurări 
deosebite, trebuie să se simtă 
mai pregnant capacitatea or
ganizatorică și politică a orga
nizațiilor de partid, eficiența 
muncii politice, educative des 

fășurate de organizațiile de 
bază, forța lor mobilizatoare 
Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, sindicatele și orga
nizațiile U.T.C. să imprime un 
avînt mai puternic întrecerii 
minerilor pentru mai mult 
cărbune.

Ne aflăm într-o perioadă de 

ținerea concursului de admitere, sesiunea septembrie 
1973, pentru ocuparea următoarelor locuri:

a) CURS DE ZI
— exploatări miniere — 71 locuri
— electromecanică minieră — 35 locuri
— instalații de automatizări — 13 locuri

b) CURS SERAL
— exploatări miniere — 40 locuri
— electromecanică minieră — 80 locuri 

înscrierile încep la data de 10 august. Relații suplimen
tare la secretariatul liceului; telefon 17 36.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Drăgă- 

nescu Rusalin, eliberată de I. T. A. Petroșani. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vitejanu 

Tudor, eliberată de F. I. Locală Petroșani. O declar nulă.

intensitate sporită în aceste 
zile premergătoare celei de-a 
29-a aniversări a insurecției 
armate naționale antifasciste. 
Așa cum arată graficele șan
tierelor, de la începutul anu
lui și pînă acum, constructo
rii și montorii au realizat lu
crări suplimentare în valoare 
de aproape 21 milioane lei. 
Volumul lucrărilor realizate 
este cu aproximativ 15 la su
tă mai mare decît cel obținut 
în semestrul I al anului trecut. 
De pe acum, pe șantierele u- 
nor mari obiective energetice, 
cum sînt: grupul de 170 MW 
al hidrocentralei de pe Lo
tru, cele două hidrocentrale 
aflate în construcție, la Noap- 
teș și Zigoneni pe Argeș, și 
centrala de 45 MW de la Tar- 
nița, pe Someș, s-au obținut 
avansuri importante fată de 
grafice.

★ 
întreprinderea de autotu

risme din Pitești a expediat, 
zilele trecute, un prim lot de 
automobile „Dacia-1300" în 
în R.P. Polonă și un nou lot 
de automobile „Dacia-1300" 
break în Algeria. Pînă acum, 
întreprinderea piteșteană a 
livrat pentru export 
circa 35 la sută din 
producția sa de autoturisme 
Astăzi, limuzinele „Dacia- 
1300" pot fi întîlnite oe au
tostrăzi din Algeria. R. S. 
Cehoslovacă. Finlanda, R.D. 
Germană. Grecia, R.S.F. Iu
goslavia. R.P. Unqară — ș! 
din alte țări.

I Agerpres)

fierbinte elan, de efervescen 
tă activitate creatoare a în
tregii clase muncitoare Peste 
puțin timp vom sărbători 
Ziua minerului prilej de 
cinstire și înaltă prețuire a 
muncii adîncurilor In cursul 
acestei luni vom sărbători, de 
asemenea, luminosul 23 Au
gust împreună cu întregul 
popor român, minerii Văii 
Jiului înt.împină aceste sărbă
tori scumpe muncind cu în
suflețire pentru transpunerea 
în viață a mărețului program 
al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
ridicarea tării or noi culmi 
ale bunăstării și civilizației 
Minerii Văii Jiului își vor do
vedi înaltul lor patriotism, ata 
șamentul față de partid prin 
abnegație și elan în muncă 
pentru învingerea rămînerilnr 
în urmă, întîmpinînd sărbă
torile ce se apropie cu frun 
tea luminată de noi izbînzi pe 
frontul producției de cărbune

Zece zile șef, 
doi ani...

in altă postură
Văzîndu-se stăpînul atîtor 

bunuri NICOLAE LUCA (fost 
tapițer la cooperativa mește
șugărească din Vulcan), care 
a preluat pentru zece zile 
gestiunea atelierului supli
nind pe șeful aflat în conce
diu, și-a zis că trebuie să 
profite. Și așa. pentru scurt 
timp îi este dat să fio și el 
șef. Așa că a vîndut mai 
multe dormeze și scaurx- în- 
sușindu-și banii. Dar nu s-a 
mulțumit numai cu atîta. Ori 
șef, ori nimic și-a zis el. 
Așa a ajuns să spargă ușa la 
maqazia atelierului de croito
rie de unde și-a umplut sa
cul cu numeroase obiecte de 
îmbrăcăminte. Astfel încăr
cat a plecat la București să-și 
valorifice marfa. Stabilindu- 
se o pagubă de 15 345 lei, 
„șeful" de... zece zile a ajuns 
într-o altă postură, bine me
ritată, pentru un timp mai 
îndelungat: doi ani șl șase 
luni.

Toți ca unul
FLOAREA CIOARA n tost 

gestionară la magazinul nr. 
67 metalo-chimice din Lo
nea lai MARIA FFTYKQ și 
PETRU MIHĂILĂ au lost 
vinz.ăton in aceeași unitate. 
Șeia a dat tonul superficiali
tății in muncă urmat cu în
credere de ceilalți doi. Așa 
au ajuns cu lotii să plătească 
minusul in gestiune de 24800 
lei constatat în urma unui in
ventar. In atară de acoperi- 
rea pagubei, cei trei au mai 
primit și cite șapte luni în
chisoare, M. Fetiko și P Mi- 
hăilă ș/ nouă mm aestioiiara 
F Cioară

Pedepsele tuturor au lost 
grafiate dar fapta în sine va 
trebui să constituie o lecție 
pentru cei care au suporta- 
t-o ; dat și pentru alții, care 
sînt tentați să-și vîre mina în 
avutul obștesc sau privesc, 
cu ușurință șl superticialita/e 
obligațiile de serviciu

cu mina lui...
Avînd în buzunar bonuri

le de transport pentru orele 
lucrate în regie conform pla
nului operativ al șantierului 
S.U.G.T. și I.L.H.S., unde era 
angajat șofer, ȘTEFAN ° V 
BUȚA s-a gîndit că noate 
cîștiga mai multi bani. Nu 
muncind cinstit ci falsifieînd 
bonurile (18 la număr). Ast
fel prin, înșelătorie, a primit 
suma de 1 031 lei mai mult 
decît merita. Ga recompensă 
pentru fals și înșelătorie în 
paguba avutului obștesc, a 
primit un an șl șase luni în
chisoare.

Nicolae GHERGHIN 
judecător

DUMINICA, 5 AUGUST

8.00 Bună dimineața I Gim
nastica pentru toți. 
Pentru sănătatea dv. 
Primul ajutor în caz 
de arsuri?

8.30 Cravatele roșii ...din 
județul Neamț.

9,25 Film serial: Daktari.
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De strajă patriei. Pa
triei mele, jur! Aspec
te de la solemnitatea 
depunerii jurămîntu- 
lui militar.

13,00-14,29 Album dumini
cal.

14.30 Tenis de cîmp Româ
nia — U.R.S.S. Trans
misiune de la Arenele 
Progresul.

18.30 Film serial „Arthur". 
Episodul TT — „Uceni
cul".

18,5Ș Publicitate.
19,00 Expediție de vînătoare 

„Urletul lupilor" — 
film.

19,20 1001 de seri „Prințesa 
de Mac"

19.30 Telejurnal.
20,10 Avanpremieră.
20,15 Reportajul săptămî- 

nii „Șoferi de cursă 
lungă - reportaj

20,35 Publicitate
20,40 Fantezii... fantezii

Fe] de fel de varietăți 
cu fel de fel de păpuși

22,25 Telejurnal.
’.35 Duminica sportivă 

„Cupa Europei1’ la a- 
tletism feminin . El
veția Italia - Nor
vegia n d.g. — 
Ungaria România 
înregistrare de Ia 
stadionul Republicii 
(Interviziune)

LUNI, 6 AUGUST

16,00 „Trofeul Tomis" La 
volei masculin : Ro
mânia — Mexic. Trans
misiune directă de la 

sala sporturilor din 
Constanța.

17.30 Curs de limbă france
ză. Recapitulare (4).

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

județul Argeș
1.8.20 Căminul
19,00 Aspecte dc la festivi

tatea de închidere a 
Festivalului Mondial ■ 
al Tineretului și Stu
denților — Berlin 1973

19.20 1001 de seri. ..Prințesa 
de Mac".

19.30 Telejurnal. Ir, cinstea 
Marii sărbători.

20,00 Cîntecul săptămînii > 
..Pentru tetele din ța
ra mea"

20 05 Avanpremieră
20.10 Mai aveți o întreba

re ? Evoltițir, automo
bilului și problemele 
circulației rutiere.

20,50 Revista literar-artis- 
tică TV Opera litera- 

( ră între simplitate și 
simplism

21.30 Publi state
21,35 Roman Ic; Jeton „Ve-

rișoari Bette'1. Ecra
nizare a romanului cu 
același titl-i de Honors • 
de Balzac.
Primul episod.

22.20 24 de ore.
22,40 „Trofeul Tomis11 la

volei masculin:
U.R.S.S. Japonia. Se- 
lecțiuni înregistrate la 
Sala sporturilor de la 
Constanța.

MARȚI. 7 AUGUST

. 9.00 Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei : Enig
mele de la Adam — 
Clisi. Itinerarii geogra
fice : Delta Dunării.

10.00 Telex.
10.05 Teleenciclopedia (re

luare). Corăbii cu pîn- 
ze. Transporturi.
Aripi.

10,45 Selecțiuni din Festi
valul de muzică ușoa

ră de la Split (R.S.F. 
Iugoslavia)

11,05 Telecinemateca pen
tru copii (reluare) „A- 
tenție, broasca țestoa
să,,

12,25 Bijuterii muzicale.
12,55 52 de inițiative în 52 

de săptămîni (reluare).
13,05 Telejurnal.
16,000 „Trofeul Tomis" la 

volei masculin : Roma
nia-Bulgaria. Trans
misiune directă din sa
la sporturilor de la 
Constanța.

17.30 Curs de limba rusă. 
Recapitulare (5).

18,00 Telex.
18,05 Moment folcloric cu 

Ștefania Stere.
18.15 Steaua polară. Emisi

une de orientare șco
lară și profesională. 
Calificarea la locul de 
muncă.

18.45 Reportaj la un festi
val. Zilele muzicale 
tîrgumureșene.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri. „Prințesa 

de Mac".
19.30 Telejurnal. Iii cinstea 

marii sărbători.
20,00 Cîntecul săptămînii : 

„Pentru fetele din ța
ra mea"

20,05 Universitatea: Ț.V. Is
toria civilizațiilor : 
sfîrșitul civilizației ro
mane (i). Dicționar po
litic : Alimentație. Ști
ință.

20.45 Seară de teațru : „Io. 
Mircea Voievod" — de 
Dan Tărchilă.

21.40 Al IX-lea Festival na
țional de folclor de pe 
litoral.

22,00 24 de ore.
22.30 Gala maeștrilor : Mi

hail Arnăutu.

MIERCURI, 8 AUGUST

9,00 Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (6).

9,30 Parada sporturilor.
10,00 Telex.

10,05 Ancheta TV. „Cinci 
lei și... două plicuri", 
(reluare).

10,45 Recital de muzică u- 
șoară Rodica Paliu.

11,00 Film serial „Marea iu
bire a lui Balzac".

12,00 Moment folclocic cu 
Maria Haiduc, Geor- 
geta Ghinea și Saveta 
Bogdan.

12,10 La ordinea zilei. Azi,

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

județul Argeș.
12,25 Revista literar-artis- 

tică TV. (reluare).
13,05 Telejurnal.
14.30 Matineu de vacanță : 

Film artistic „Micul 
scăldător".

’6.00 ..Trofeul Tomis11 la 
volei masculin : Ro
mânia — Cehoslova
cia. Transmisiune di
rectă din sala sportu
rilor de la Constanța

17.30 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (5).

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoex- 

pres.
18,15 Dialog. Mitul în spi

ritualitatea omului 
contemporan.

18,40 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală 
Avanpremieră la Fes
tivalul „George E- 
nescu".

19.00 Timp și anotimp în a- 
gricultură.

19,20 1001 de seri. „Prințesa 
de Mac".

19,30 Telejurnal. In cinstea 
marii sărbători.

20,00 Cîntecul săptămînii 
„Pentru fetele din 

țara mea".
20,05 „Cu țara scrisă în pri 

vire". Emisiune de 
versuri.

20,15 Teleobiectiv.
20,35 Telecinemateca : Ci-

ciul „John Ford". 
„Drumul tutunului". 
Ecranizare a romanu
lui lui Erskine Cald
well.

"2,00 24 de ore. România în 
lume.

’ 40 Stadion — Emisiune 
de reportaje, anchete, 
opinii din lumea spor
tului.

OI, 9 AUGUST

9,00 Curs de limbă fran
ceză. Recapitulare (5).

9,30 Prietenii lui Așchiuță. 
10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Steaua polară (relua

re).
10,40 „Un aparat de filmat... 

și mai mulți pasio
nați" Reportaj TV.

10,55 Telecinemateca (relua
re) Ciclul „John Ford" 
Filmul artistic : Dru
mul tutunului.

12,20 Muzica — Avanpre

mieră la Festivalul 
„George Enescu" (re
luare).

12.40 Teleobiectiv.
13,00 Telejurnal
'6 00 „Trofeul Tomis" la 

volei masculin : Româ
nia — U.R.S.S Trans
misiune directă din 
sala sporturilor de la 
Constanța.

17.30 Emisiune în limba ma 
ghiară.

18.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18.40 Univers beethovenian 

Sonata în La major 
pentru violoncel și 
pian

19.05 Prin expoziții bucure?- 
tene.

19.20 1001 de seri. „Prințesa 
de Mac".

19.30 Telejurnal !n rinste;
marii sărbători.

20,00 Cîntecul săptămînii • 
„Pentru fetele din ța
ra mea"

20,05-21.59 Seară pentru ti
neret.

22,00 24 de ore Din țările 
socialiste.

22.40 Lumea de mîine „me
teorologie pentru a- 
nul, 2000".

VINERI 10 AUGUST

9.00 Curs de limba rusă 
Recapitulare (61

9,30 O viață pentru o idee 
Constantin Istrati (re
luare).

10,00 Telex
10,05 Avanpremieră.
10.10 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret",

11.10 Cîntâ Maria Cornescu 
și Nelu Bălășoiu.

11.20 Meridiane literare (re
luare).

11.40 Te'i1 .-o-științifif
'2.00 Portativ ’73 (reluare).

Ecouri la Festivalul 
național de muzică 
ușoară — Mamaia 
1973.

12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui.

13,00 Telejurnal
15.00 Teleșcoală. Cu cartea 

în vacanță.
’6.00 „Trofeul Tomis" la vo

lei masculin : Romă- 
nia-Japonia. Trans
misiune directă din 
sala sporturilor de la 
Constanța.

17.30 Curs de limba engle
ză. Recapitulare (6).

18.00 Telex.
18,05 Tragerea loto.
18,15 Cum vorbim.
18.35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

'n 50 Teleconferință de pre
să La 6 luni de la ho- 
tărîrea Plenarei C C 
al P.C.R. din februa- 
rie-martie a.c. cu pri
vire la îmbunătățirea 
organizării și retribu
irii muncii îr> agricul
tură

19.20 1001 de seri „Prințesa 
de mac".

19.30 Telejurnal. In cinstea 
marii sărbători.

20,00 Cîntecul săptămînii 
„Pentru fetele din ța
ra mea"

20,05 Reflector
20.20 Film artistic ■ ..Trei 

copii minune". O pro
ducție a studiourilor 
cinematografice fran-

• ceze — cu Bourvil și 
Jean Lefebvre.

21,45 Omul de lîngă tine 
„Secretarul de partid" 

22,00 24 de ore.
22.30 Teleglob • Karlovy- 

Vary — reportaj fil
mat.

22,50 Cîntece oltenești cu 
Maria Ciobanu și Ion 
Dolăneăcu.

SÎMB'Tt 11 AUGUST

9,00 Curs de limbă germa 
nă. Recapitulare (6)

9,30 A fost odată ca nicio
dată... „Tinerețe fără

bătrînețe" (1).
10,00 Telex.
10,05 Ansambluri ' folcloric- 

(reluare).
10,35 De vorbă cu gorpo 

dinele.
’0.55' Roman foileton i „Noi 

le aventuri ale muș
chetarilor" Reluarea
episodului V — .Fn 
ga“.

11,45 Selc-'i’1 ■ hn Gala Iu
nilor

12,30 Cărți și idei
13,00 Telejurnal
15 30 Serbările 

Ansambluri 
pionierești 
la Festivalul

(reluare'

vacanței 
folclorici 
prezente 

Litoral '?'■
16,00 Telex
16.05 C.-Joc-inccon culture 

artistic
16,25 Publicitate.
16,30 Emisiurm în limba ger

mană
18.15 Ritm tinerețe, dans 

Emisiune realizată In 
Tîrgu Mureș

’fon ..Biruit-au Gîndul.. “ 
Dătători de școli și 
datini (I) Gheorghe A 
sachi Film documen
tar

19.20 1001 de seri. „Prințesa 
de Mac"

19,50 Telejurnal In cinstea 
marii sărbători.

20.00 Cîntecul săptămînii ’ 
„Pentru fetele din țara 
mea'1

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

20.15 Teleenciclopedia. Peș 
teri. Transporturi autr 
Operator.

20,55 Publicitate.
21,00 Film seria] : Mannix1'
21.50 Vreau sa rint o melo 

die... Recital de muzică
ușoară cu Tleana Po 
povici.

22.15 Telejurnal.
22,30 Săptămîna sportivă
22.50 Romanțe și cîntece de 

petrecere cu Ștefani^ 
Rareș, Nicolae Răcea- 
nu, Elena Șitoianu, A- 
tanase Jiambru.
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Dezbaterile din Comitetul de coordonare

Intervenția reprezentantului României

0’
■1

/ (

întoarcerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu din Crimeea

(Urmare din pag. 1)

platoul din fața aerogării. Ei 
venit cu portrete ale tovară- 

Ceaușescu, cu

și guvernamentală iictname/ă la Sofia

GENEVA 2 (Agerpres). — 
Comitetul de coordonare al 
Consiliului economic și social 
al Organizației Națiunilor U- 
nite a luat in dezbatere pro
blema aplicării, de către insti
tuțiile specializate și organiza
țiile internaționale din siste
mul O.N.U., a prevederilor 
Declarației privind acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale, analizînd 
măsurile pe care aceste orga
nisme le-au adoptat pînă în 
prezent în cadrul programelor 
lor, în vederea sprijinirii 
mișcărilor de eliberare națio
nală în lupta împotriva colo
nialismului, rasismului și a- 
partbeidului și al ajutorării 
populației din zonele elibera
te.

Subliniind legitimitatea lup
tei popoarelor împotriva colo
nialismului și a dominației 
străine, dezbaterile din 
mitet au constituit un

co- 
aspru 

rechizitoriu la adresa războiu
lui colonial dus de Portuga-

lia împotriva popoarelor din 
Angola, Guineea-Bissau și 
Mozambic, precum și a prac
ticilor inumane ale politicii 
de discriminare rasială și a- 
partheid din Rhodesia și A- 
frica de Sud.

S-a reliefat, în același timp, 
necesitatea unei coordonări 
mai strînse a acțiunilor tu
turor organismelor din cadrul 
O.N.U. pentru sprijinirea mai 
intensă a mișcărilor de elibe
rare națională, în lupta lor 
pentru înlăturarea dominației 
coloniale și cucerirea inde
pendentei.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
român Valeriu Florean a ară
tat că România, condamnînd 
cu hotărîre politica imperialis
tă de forță și dictat, ameste
cul în treburile interne ale 
altor popoare, precum și orice 
forme de dominare și opresiu
ne colonială, 
simpatie lupta 
gresiste pentru 
timelor vestigii

mului, acordînd întregul său 
sprijin — politic, diplomatic, 
material — mișcărilor de eli
berare națională din Angola, 
Guineea-Bissau, Mozambic, 
popoarelor oprimate din Rho
desia și Africa de Sud.

Referindu-se la acțiunile 
care se cer a fi întreprinse, 
în continuare, de către orga
nismele din cadrul O.N.U. în 
aplicarea declarației privind 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, de
legatul român a subliniat că 
acestea sînt menite să con
stituie o contribuție importan
tă la accelerarea procesului 
de lichidare totală a sistemu
lui colonial, reprezentînd, în 
același timp, o manifestare a 
rolului activ care revine 
O.N.U. și organismelor sale 
în soluționarea problemelor 
majore ale contemporaneității.

SOFIA 2 (Agerpres). — La 
2 august, delegația de partid 
și guvernamentală vietname
ză, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al guvernului 
R. D. Vietnam, a făcut o vi
zită la Fabrica de aparate de 
telecomunicații din Sofia.

această întreprindere a 
loc un miting al priete- 
bulgaro-vietnameze.

La 
avut 
niei

Peniu Kirațov, secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, a expri
mat, în cuvîntul său, sprijinul 
pe care poporul bulgar îl 
acordă poporului vietnamez și 
a relevat bunele relații exis
tente între cele două partide, 
țări și popoare.

La rîndul său, Fam Van 
Dong a mulțumit pentru spri
jinul acordat de Bulgaria lup
tei poporului vietnamez și ac
tivității de refacere de după 
război și de construire a so
cialismului.

Convorbiri 
coreeano-congoleze
PHENIAN 2 (Agerpres). — 

In zilele de 1 și 2 august, la 
Phenian au avut loc convor
biri între o delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. D. 
Coreene, condusă de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R. P. D. Co
reene, și delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Congo, condusă 
de Marien N’Gouabi, pre
ședintele C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, aflată într-o vizită o- 
ficială în R, P. D. Coreeană.

Pe 
au 
șului Nicolae 
stegulețe roșii și tricolore, cu 
flori. Mulțimea stand a cu însu
flețire numele conducătorului 
iubit al partidului și statului 
nostru, ovaționa îndelung, ex- 
primîndu-și simțămintele de 
profundă dragoste și stimă. In 
această vibrantă manifestație 
ș:-a găsit o nouă și pregnantă 
expresie, înalta prețuire pe ca
re toți cetățenii țării o dau 
activității neobosite a tovară
șului Nicolae Ceaușescu consa
crată progresului neîntrerupt al 
patriei, pe calea socialismlui și 
comunismului, triumfului cau
zei socialismului și păcii în lu
me. Intîmpinarea deosebit de 
călduroasă făcută secretarului 
general al partidului a consti
tuit, totodată, o puternică rea
firmare a adeziunii depline Ia 
politica internă și externă a

partidului și statului nostru, a 
voinței unanime de a milita cu 
fermitate pentru înfăptuirea ei.

Aceeași primire entuziastă a 
fost făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in orașul Constanta, 
pe întregul traseu, pînă in 
stațiunea Neptun.

★
La plecarea din Crimeea, pe 

aeroportul Simferopol, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
condus: de tovarășii K.F. Katu- 
sev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, membru a) C.C. 
al P.C.U.S.. consilier al secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
N.K. Kiricertko, prim-secretar al 
Comitetului regional Crimeea 
al P.C.U.S.. T. N. Cemodurov, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului reqional 
Crimeea. precum si de alti re
prezentant) ai organelor local» 
de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

urmărește cu 
forțelor pro- 
lichidarea ul- 
ale colonialis-

♦

Noul cabinet

Comisia pentru organizarea
al Afganistanului

funeraliilor lui Walter Ulbricht
BERL1N 2 (Agerpres). — 

Agenția ADN a informat că, 
pentru organizarea funerali
ilor lui Walter Ulbricht, a fost 
constituită o comisie de partid 
și guvernamentală, prezidată 
de Erich Honecker, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G.

Comisia a stabilit ca funera
liile lui Walter Ulbricht să 
aibă loc la 7 august, zi de 
doliu național în Republica 
Democrată Germană.

Totodată, agenția relevă că

sud-vietnameze

Consultările au vizitat orașul Sevastopol
micul care înfățișează, sub for
ma unor scene cu o mare pute
re sugestivă, epopeea apărării 
Sevastopoului in vremea răz
boiului Crimeei din anii 1854— 
I856.

Vizitarea muzeului de la Să
pun Gora și a Panoramicului 
din ora.șul Sevastopol a consti
tuit pentru gazde un prilej de 
a evoca curajul și vitejia osta
șilor și marinarilor, ale popo
rului sovietic, în lupta pentru 
apărarea patriei.

Numeroși vizitatori aflat: în 
incinta clădirii în care se afla 
panoramicul orașului au salutat 
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La invitația gazdelor a fr-s‘ 
vizitată, apoi, o modernă navă 
militară. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt intîmpinati la 
bord de comandantul navei, 
pitanul de rangul II K. Protopo- 
pov, de întregul echipaj, 
fac oaspeților 
roasă primire, 
nul de stat al 
liste România 
al Uniunii Sovietice. Se vizitea
ză apoi instalațiile mod-srne 
ale acestei mari nave militare.

La Încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru primirea căldu
roasă făcută pe vas, a urat e- 
cțajpe)jului. întregii flote mili
tare a Mării Negre, noi succese 
in preqătrea de luptă și politi
că și și-a exprimat convingerea 
că între marinarii români și so
vietici se va dezvolta o colabo
rare prietenească tot mai strîn- 
să.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu au participat 
junul oferit în onoarea 
încheierea vizitei, de 
secretar al Comitetului 
nesc de partid Sevastopol.

In timpul trecerii prin Sevas
topol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovar"; i Elejre 
Ceaușescu au fost salutați cu 
cordialitate prietenească de 
cetățenii orașului.

dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care s-au 
aflat pentru cîteva zile la odih
nă în Crimeea, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., au făcut o scurtă 
vizită în orașul Sevastopol.

La sosirea in oraș, oaspeții
români au fost salutați de L.D. 
Solodovnikov, secretar al Co
mitetului regional Crimeea al 
P.C. din R.S.S. Ucrainiană, V.S. 
Makarenko, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
amiral V.S. Sîsoev, comandan
tul Flotei maritime militare so
vietice din Marea Neagră, ami
ral I.S. Rudnev, membru al Con
siliului militar al Flotei mariti
me din Mărea Neagră, N. U. A- 
bramova, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al sovie
tului regiunii Crimeea.

însoțiți de gazde, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat mu
zeul istoric de la Săpun Gora, 
unde o dioramă de mari dimen
siuni redă lupta plină de eroism 
a ostașilor și marinarilor so
vietici desfășurată în timpul ce- 
lui de-al doilea război mondial 
pentru eliberarea orașului Se
vastopol. Cinstind memoria ce
lor care s-au jertfit în această 
mare bătălie și ale căror nume 
sînt încrustate pe un imens o- 
belisc, în fața căruia arde fla
căra eternă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Sț'pus o jerbă de 
flori la Monumentul eroilor Se- 
văstopolului.

In continuare a fost vizitat un 
alt obiectiv profund evocator 
pentru istoria bogată în fapte 
mărețe a acestui oraș : Panora-

PARIS 2 (Agerpres). 
nouă rundă din cadrul consul
tărilor în probleme politice 
dintre reprezentanții Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
și cei ai Administrației saigo- 
neze a avut Ioc, joi, în subur
bia pariziană La Celle Saint 
Cloud.

Intr-o declarație anterioară 
acestei ședințe de convorbiri, 
conducătorul delegației G.R.P. 
al R.V.S., Nguyen Van Hieu, 
a arătat că, pînă în prezent, 
nu a fost îndeplinită nici una 
din principalele prevederi ale 
Comunicatului comun din 13 
iunie și ale Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului. 
Răspunderea pentru această 
stare de lucruri, a arătat el, 
revine părții saigoneze, care 
promovează o politică de sa
botare sistematică a Acordu
lui de la Paris.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu âl Republicii Viet
namului de Sud rămine 
credincios politicii sale de 
reconciliere națională și de 
înțelegere în condițiile pre
văzute Acordul
Paris.

KABUL 2 (Agerpres). — 
Președintele Mohammed Daud 
a anunțat, miercuri seara, 
noul cabinet al Afganistanu
lui — relatează agenția 
Reuter.

Potrivit anunțului, președin
tele republicii deține și func
ția de prim-ministru și este 
însărcinat cu problemele ex
terne și ale apărării. Funcția 
de vicepremier a fost reparti
zată Iui Mohammed Hassan 
Sharaq, fost șef al Secretari
atului primului ministru în 
perioada cînd Mohammed 
Daud s-a aflat în fruntea gu
vernului afgan. Alte portofo
lii ministeriale au fost împăr
țite după cum urmează ; Ia 
conducerea Ministerului de 
Interne — Faiz Mohammed, 
la Ministerul de Finanțe — 
Abdul Ellah, la Ministerul 
Minelor și Industriei — Ab
dul Qayum.

a C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen, 

Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a comunicat 
Comitetului internațional de 
organizare a Festivalului 
Mondial . al Tineretului și 
Studenților dorința lui Walter 
Ulbricht de a se continua 
desfășurarea festivalului con
form programului, în spiritul 
solidarității antiimperialiste, 
pentru prietenie între po
poare.

o delegație 
condusă de 
membru al care 

români o căldu- 
Sînt intonate Im- 
Republicii Socia- 
și Imnul de stat

Guvernul peruan a stabilit ample programe
de cooperare tehnică cu o

de țări socialiste
serie

LIMA 2 (Agerpres) — Potri
vit informațiilor oficiale date 
publicității la Lima, guvernul 
peruan a stabilit ample pro
grame de cooperare tehnică, 
la nivel guvernamental sau 
direct între instituțiile intere
sat.?, cu o serie de țări socia
liste, între care România ocu
pă un 
cu alte 
burile 
primul

loc central, precum și 
state ale lumii. Schim- 
comerciale vizează, în 
rînd, crearea de con-

pentru dezvol-diții adecvate
tarea și modernizarea agricul
turii, în baza aplicării, în 
toate regiunile țării,, a refor
mei agrare promulgate de gu
vernul președintelui Juan Ve
lasco Alvarado.

Dintr-un total de 128 pro
iecte realizate de Peru în co
operare cu alte state, 24 la 
sută sînt destinate sectorului 
agricol al economiei peruane.

Mihai, a făcut, mier- 
vizită la Ministerul al
ai Afacerilor Externe, 
avut o convorbire cu

< Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Algeria, 
Ștefan 
curi, o 
gerian 
unde a
Abdelaziz Bouteflika, membru 
al Consiliului Revoluției, mi
nistrul afacerilor externe.

Succese ale patrioților
khmeri

La Conakry a fost sem
nat, la I august, programul 
schimburilor culturale și ști
ințifice între Republica Socia
listă România și 
Guineea, pentru 
1973—1974.

a patra Conferințe la nivel 
înalt a statelor nealiniate, de 
la Alger, s-a reunit sub pre
ședinția ministrului de exter
ne al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika.

Festivalul Mondial
a! Tineretului și Studenților

Elena 
li dr
ier,- la 
primul 
orășe-

Republica 
perioada

hotârît să stabilească relații 
diplomatice între cele două 
țări la nivel de ambasadă — 
informează agenția VNA.

CAMBODGIA 2 (Agerpres). 
— După cum relatează agen
ția khmeră de informații, 
Forțele armate de eliberare 
națională ale poporului cam
bodgian au scos din luptă, în 
intervalul 20 iunie — 19 iulie, 
6 000 de militari lonnoliști, 
numai în cursul luptelor din 
apropierea Pnom Penhului. 
De asemenea, patrioții cam- 
bodgieni au capturat aproxi
mativ 2 000 de piese de ar
mament de diferite tipuri și

au distrus un important nu
măr de fortificații inamice.

Un alt bilanț al luptelor 
din vecinătatea capitalei kh
mere arată că, în timpul lupte
lor care au avut loc, la 27-iulie, 
în zona aeroportului militar 
Pochentong,. patrioții khmeri 
au scos din luptă peste 500 
de militari ai armatei regimu
lui de la Pnom Penh, au fost 
distruse sau avariate 10 a- 
vioane Inamice și 15 tancuri.

+ Guvernul columbian a 
depus în Congres un proiect 
de lege în vederea obținerii 
autorizației de expropiere, 
fără nici un fel de indemni
zații, a minelor de metale 
prețioase și, îndeosebi, a ce
lor controlate de trei societăți 
nord-americane, a 
miercuri, ministrul 
Gerardo Silvan.

anunțat, 
minelor,

Rodriguez, 
guvernului 

Ia 
con- 
țării 

și

vizită

♦ Carlos Rafael 
vicepreședinte aj 
cubanez, aflat în 
Santiago de Chile, a avut
vorbiri cu președintele 
gazdă. Salvador Allende, 
cu ministrul chilian al aface
rilor externe, Orlando Letelier.

4» Guvernele R. D. Vietnam 
și Republicii Singapore

+ Lui Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovi
etului Suprem al U.R.S.S., i-a 
fost înmînată, de către însăr
cinatul cu afaceri a. i. al 
S.U.A., din partea președin
telui Richard Nixon, o mostră 
de sol lunar adusă pe Pămînt 
de echipajul navei cosmice 
americane „Apollo-17“.

< Comisia națională însăr
cinată cu pregătirea celei de

24 de ore.

Teleglob. Itinerar iu
goslav. Reportaj fil
mat.îTvCwix,

■ • » • ■ * ■ /

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Ultimul cartuș ; Repu
blica : Vacanță la Roma : 
PETRILA : Motodrama; I.O- 
NEA — Minerul: Antracit ; 
ANiNOASA : Voi sări din 
nou peste băltoace ; VUL
CAN ; Ceața; LUPENI — 
Cultural: Pe aripile vîntultli; 
Muncitoresc : A fost odată 
un polițist ; URICANI : Co
lier pentru iubita mea.

5,00 Buletin de știri ; 5",05 
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5,40 Jurnal agrar ; 6,00—8,08 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matineu muzical ; 8,25

Moment poetic ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 10,05
Muzică populară din Vran- 
cea : 10.30 Melodii de Petre 
Mihăescu și Alexandru Man
dy : 11.00 Buletin de știri ; 
11,05 Din muzica popoarelor:
11.15 Litera și spiritul legii :
11.30 Țară de cîntec și dor ;
12,00 Discul, zilei ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,27 Concert
de prînz : 14,00 Compozitorul 
săptămînii — Nicolae Bui- 
cliu ; 14,40 Muzică de pro
menadă ; 15,00 Buletin de
știri ; 15,05 Radioancheta e- 
conomică ; .15,20 Piese de es
tradă : 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Formația Alexandru Ți-
truș , 16,30 Știința la zi ;
16,35 Lucrări corale de Liviu 
Borlan : 16.50 Publicitate ra
dio : 17,00 Pentru patrie ;
17.30 Muzică populară cu 
Maria Văduva, Nada Babici, 
Delia Milicici și Florea Pi- 
ronescu ; 18,00 Orele serii : 
20,00 Zece melodii preferate ; 
20,45 Consemnări de Alexan
dru Căprariu ; 20,50 Din în
registrările naistului Fănică 
Duca ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic.

Shelley : 21,30 Bijuterii mu
zicale : Concerti grossi de 
Alessandro Scarlatti inter
pretate de soliștii Orchestrei 
Scarlatti din Napoli, dirijor 
Ettore Gracis : nr. 
minor, nr. 2 în do 
nr. 3 în fa major ; 
dio,jurnal. Buletin 
logic. Sport; 22,30 
de seară; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03—3,00 Estrada noc
turnă. (Buletin de știri 
ora 2,00).

1 în fa 
minor și 
22,00 Ra- 
meteoro- 
Concert

12,40

13,00
14,00

18,35
la

18,50

Istoria filmului sonor 
(reluare). „Privește 
înapoi cu mînie" (Școa
la engleză de cinema). 
Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui.
Telejurnal.
Tenis de cîmp. Româ
nia — U.R.S.S.
Da volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.
Teleconferința de pre
să.
1001 de seri.

9,00 Curs de limbă rusă. 
Recapitulare (5).
O viață pentru o idee: 
Gheorghe Munteanu- 
Murgoci (reluare). 
Telex.
Cărți și idei.

20,00

20,05

20,30
10,00
10,05
10,35 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret".

21,00

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii. nr. M, telefon i 1M2.

Cincinalul 
termen, 

hotărîtor. 
săptămînii. 

milenară".
Georgeta

19,20
19,30 Telejurnal, 

înainte de 
1973 — an
Cîntecul 

„Tinerețe 
Prim-plan.
Ciucă, președinta C.A.P. 
Adîncata — Ilfov. 
„Treptele țării" — e- 
misiune de cîntece și 
versuri.
Pagini de umor: „A- 
venturi în epoca de 
piatră".

0 „Oamenii muncii ecua- 
dorieni își reafirmă solidari
tatea lor față de clasa mun
citoare, poporul și guvernul 
Unității Populare din Chile" 
— se arată în declarația pre
ședintelui Confederației oa
menilor muncii din Ecuador 
(C.T.E.), Becquer Sanchez, 
dată publicității la Quito.

Concertul orchestrei de 
estradă a radiotelevi- 
ziunii la palatul cul
turii din Arad.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

în
de

Maximele : Petroșani 24 
grade; Paring

Minimele : 
grade : Paring

de
15 grade-

Petroșani
9 grade.

10

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă cu cer variabil. Se vor 
semnala precipitații sub for
mă- de averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. 
Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

BERLIN 2 — Coresponden
tul Agerpres, C. Varvara, 
transmite: Cea de-a șasea zi 
a Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților, care 
se desfășoară în capitala Re
publicii Democrate Germane, 
a fost consacrată solidarității 
cu lupta maselor populare, a 
tineretului din țările capita
liste împotriva dominației 
monopolurilor și a exploatării, 
pentru profunde prefaceri so
ciale și economice. Momentul 
culminant al manifestărilor pe 
această temă l-a constituit mi
tingul din piața August Bebel.

Reprezentanții tineretului 
român își manifestă în conti
nuare, activ, prezența la nu
meroase evenimente cu carac
ter politic din cadrul Festi
valului. Astfel, la conferința 
cu tema „Pentru pace, coope
rare și securitate în Europa" 
— care și-a încheiat lucrările 
joi — intervențiile reprezen
tanților români au exprimat 
hotărîrea tineretului țării 
noastre de a aduce o contri
buție fermă, alături de toate 
forțele progresiste din . întrea
ga lume, la consolidarea păcii 
în Europa, la instaurarea unui 
climat de destindere și înțe
legere pe plan mondial.

Cu prilejul altor manifestări 
politice prilejuite de Festiva
lul Mondial al Tineretului și

Studenților de la Berlin, re
prezentanții, țării noastre și-au 
exprimat opinia asupra unor 
asemenea teme • ca : „Tineretul 
și dezarmarea", „Situația și 
ralul tineretului muncitor în 
producția socială contempora
nă", : „Tineretul/ democrația și 
progresul"

Clubul național român a 
continuat să fie gazda și în 
cursul .zilei de joi. a nume
roși oaspeți, fiind vizitat de 
tineri din R. D, Vietnam, Re
publica Vietnamului de Sud. 

. Bulgaria, Mongolia, Chile, 
Zair, Guatemala. Belgia. Sri 
Danka. La rîndul lor. membrii 
delegației române de tineret 
au făcut vizite prietenești la 
cantonamentele delegațiilor 
din Guine.ga-Bissau. Sudan și 
R. F. Germania.

Aceste n-țanifestări.. cît, și 
nenumărate altele de acest 
fel, obișnijite în, acest? zile în 
Orașul Festivalului, repreziri 
tă tot atîtea dovezi care a- 
testă că. într-o. vrerție în care 
în Efiropa s: in Infr«'’?a lu
me. dialogul deschis. înțîlni. 
rile la toate niv-elurile dintre 
state, capătă tot mai mult te
ren, Festivalul Mondial al 
Tineretului și. Studenților a- 
duce un real aport în această 
direcție......... ..  -

Misiunea
Skylab"

HOUSTON 2 (Agerpres). — 
Deși starea sănătății astronau- 
ților Bean (Harriott și Lousma 
s-a ameliorat considerabil, 
comparativ cu zilele ante
rioare. prima lor ieșire in afa
ra laboratorului spațial ..Sky
lab". anunțată pentru sîmbătă. 
a fost aminată sine die. Mai 
mult decît atît. centrul de 
contr?1 He la Houston a anun
țat. joi după-amiază. că spe
cialiștii N.A.S.A. studiază po
sibilitatea readucerii urgente 
pe Pămînt a celor trei astrO- 

.na.uți. O asemenea eventuali
tate a devenit joi o alternativă 
de salvare a echipajului 
Șkylab". în urma detectării 

unor grave defecțiuni la două 
dintre cele patru rachete di
recționale ale capsulei ..Apol
lo". ca urmare a scurgerii 
combustibilului, accident care 

‘le-a făcut inutilizabile.

Telex
PARIS 2 (Agerpres). — In 

urma încheierii campionatelor 
naționale de fotbal din Euro
pa ziarul Sport Bruxelles a 
alcătuit un clasament al gol- 
geterilor europeni. Pe primul 
loc se află cunoscutul interna
țional portughez Eusebio 
(Benfica Lisabona) care a în
scris 40 de goluri. II urmează 
Gerd Miiller (Bayern Miin- 
chen) — 36 goluri,
(ȚSKA Septemvriski 
Sofia) — 29 goluri, 
(West Ham United) — 
Iuri etc. Jucătorul

•lekov 
Znam-e 
Robson 
28 go- 
român 

Oblemenco se află pe locul 13 
cu 21 de goluri marcate.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— Concursul internațional de 
pentatlon modern de la Bu
dapesta s-a încheiat cu victo
ria sportivului maghiar Peter 
Kelemen (Dozsa), care a tota
lizat 5 365 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat compatriotul 
său Horvath (Dozsa) — 5 253

puncte, urmat de Onisconko 
(Dinămo Moscova) — 5 246,
puncte, Borlay (Csepel) — 
5 229 puncte, Maracsko (Cse
pel) — 5 169 puncte, Dumi
tru Spîrlea (Olimpia ' Bucu
rești) — 5 100 puncte etc.

Pe echipe competiția 
cîștigată de formația 
Dozsa Budapesta cu 
puncte.

a fost
Ujpest

15 890

— Se. 
Romă- 

în

PARIS 2 (Agerpres). 
lecționata de fotbal a 
niei și-a încheiat turneul 
Franță jucînd la Nisa cu for
mația Ogc 
francezi au 
cu scorul de

Nice;
obținut
1—0.
★

Incepînd de vineri 
duminică 5 august. 
Progresul din Capitală găzdu
iește întîlnirea de tenis dintre 
echipele U.R.S.S. și României 
contînd oentru finala grupei 
A (zona europeană) a „Cupei 
Davis".

Fotbaliștii 
victoria

și- pin5
terenul

Telex
In semifinale, selecționata 

U.R.S.S. a .eliminat cu. 3—2 
formația Franței, iar echipa 
României a învins cu 4—1 se
lecționata Noii Zeelande.

Meciul de Ia" București se 
anunță echilibrat, ambele for
mații aliniind, alături de ju
cători experimentați cum sînt 
Ilie Năștase.și Aleksandr Me- 
treveli; tinere speranțe ale 
tenisului din cele două țări.

teri la prînz a avut loc tra
gerea Ia sorți a partidelor de 
simphi. Astăzi, în prima zi a 
meciului, cu începere de la 
ora 14,00. se vor întîlni în 
ordine • Toma Ovici cu Mek- 
sandr Metreveli și Ilie Năstase 
cu Teimureăz Kakulia Sîm- 
bătă, de la ora 15,30 se va 
lisouta pprtida de dublu (pe
rechile vor fi cunoscute cu o 
oră înaintea începerii jocului), 
:ar duminică de Ia ora 14 sînt 
programate ultimele două par
tide de simplu : Năstase — 
Metreveli si Ovici — Kaku1i=
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