
Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România

DECRET
privind conferirea titlului de „Erou al Republicii 

Socialiste România" tovarășului Chivu Stoica
Pentru îndelungata și rodnica activitate 

desfășurata in mișcarea revoluționară, pentru 
contribuția deosebită adusă la intărirea parti
dului și a unității sale, la făurirea și dezvol
tarea statului nostru socialist, precum și la 
înfăptuirea politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră,

cu prilejul împlinirii virstei de 65 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

ARTICOL UNIC. - Se conferă titlul de 
„Erou al Republicii Socialiste România" 
tovarășului Chivu Stoica, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a Partidului Co- 
""inist Român.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

E PERIOADA DE VÎRF PE ȘANTIERE I
Cerințele economiei, ale populației Văii Jiului 
reclamă cu prisosință din partea colectivelor 
șantierelor de construcții social - culturale:

Solemnitatea înmînării titlului de „Erou 
al Republicii Socialiste România11 tovarășului 

Chivu Stoica, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 65 de ani

In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, conduce
rea partidului și statului nos
tru a cinstit împlinirea virstei 
de 65.de ani a tovarășului Chi
vu Stoica, vechi militant al 
partidului, al mișcării comuniste 

și muncitorești din țara noastră.
Solemnitatea decernării ti

tlului de „Ereu al Republicii So
cialiste România" sărbătoritu
lui, care a avut loc joi după-a- 
miaza, a reunit pe tovarășii E- 
mil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Maxim 

Berghianu, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Constantin Bă- 
bălău, Petre Blajovici, Corne) 
Burtică, Mihai Dalea și Mihai 
Gere, Constantin. Pirvulescu și 
Emil Popa — militanți din ile

galitate ai partidului și a 
mișcării mucitorești, membri 

ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, prim- 
secretari ai unor comitete ju
dețene de partid, cu soțiile.

(Continuo'e in oag. o 4-a)

Constructorii edilitari — 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii șantierelor de investiții 
care execută lucrări în intere
sul locuitorilor și economiei 
Văii Jiului — au de predat în 
acest an 1311 apartamente 
precum și școli, creșe, grădi
nițe ; de asemenea, rezervoare 
și conducte de alimentare cu 
apă, lucrări de regularizare a 
Jiului, extinderi de rațele de 
apă și canal, asfaltări de 
străzi și lucrări de sistemati
zare.

Recent, Comitetul executiv 
al Consiliului popular munici
pal Petroșani a inclus pe ordi
nea de zi a celei de a XlX-a 
sesiuni analiza realizării pla
nului de investiții social-cul- 
turale pe semestrul I 1973 ; 
măsurile ce se impun pentru 
realizarea planului valoric și 
fizic anual, pregătirea frontu
lui de lucru și asigurarea do
cumentației pentru anul 1974.

Așa cum s-a relevat cu a- 
cest prilej, predările de pînă 
acum nu reprezintă, la locu
ințe. de exemplu, decît aproa
pe 30 la sută din planul anual 
ce revine Grupului II de șan
tiere al T.C.H. și că, față de 
graficele întocmite la începu
tul anului, o parte din stadiile 
fizice la lucrările ce urinează 
a se preda de acum înainte 
sînt întîrziate. Aceasta a fost 
posibil deoarece prin însăși 

Succese de prestigiu in marea întrecere
- COLECTIVELE DE MUNCĂ CINSTESC ZIUĂ MINERULUI -

eșalonarea planului, anual pe 
trimestre nu a fost mobilizat 
îndeajuns potențialul colecti
vului în prima jumătate a a- 
nului. Adăugăm că angaja
mentele asumate Ia începutul 
anului de același colectiv nu 
sînt îndeplinite.

La lucrările- efectuate de 
șantierul I. L. H. S. Iscroni, 

INVESTIȚIILE VĂII JIULUI 
& Proiectanți Toate lucrările la termen, 9 Constructori

Beneficiari (le l)Ună Calitate I
situația. este asemănătoare ;— 
ritmul de lucru la regulari
zarea Jiului de est a fosț în 
ultima perioadă încetinit, la 
conducta de alimentare cu apă 
a Petroșaniului s-au înregis
trat avansări lente, iar o parte 
din remedierile ce trebuiau 
întreprinse pînă acum la obi
ectivele predate deja în cursul 
primului semestru 
în anul trecut nu 
nate.

Dacă ne referim 
tea Grupului II de 
T.C.H. sînt cazuri 
atacarea unor lucrări s-a în- 
tîrziat. Este vorba, în primul 

sau chiar 
sînt termi-

la activita- 
șantiere al 
cinci însăși

rînd, de oele 60 de aparta
mente clin Uricani, unde nea- 
sigurarea documentațiilor de 
expropriere a- condus ,1a situa
ția ca, nici în momentul de față, 
lucrările să nu fie atacate cu 
toate că termenul de predare 
nu poate suferi nici o amîna- 
re — apartamentele trebuie 
terminate pînă la sfîrșitul a-

nului. De asemenea, cu 60 de 
zile mai tîrziu s-au atacat ce
le două blocuri'turn din Vul
can —1 Al și A 2. Pentru că 
au fost rezolvate fără operati
vitate unele obiectiuni ale 
constructorului cu privire la 
tehnologie. Așa cum spunea 
pe parcursul dezbaterilor to
varășul loan Sitescu, inginer 

-șef al grupului de șantiere, 
cauzelor de natură externă li 
s-au adăugat deficiențe inter
ne de organizare care au fa
vorizat nefolosirea Ia capaci
tatea maximă a potențialului 
uman și tehnic de care dispun 
punctele de lucru ale șantieru

lui. „Avînd la dispoziție efec
tive corespunzătoare numeric 
am contat pe realizări mai 
bune, dar ne-am convins pe 
parcurs că structura efectivu
lui nu este cea ma'i eficace, 
motiv pentru care, deși cu 
fronturi suficiente' deschise, 
nu am putut eșalona astfel 
meseriașii incit lucrările să 
fie din cele mai bune, realiză
rile din cele mai mari. In con
tinuare, am sporit interesul 
pentru completarea muncito
rilor din meseriile de care du
cem lipsă, am restructurat ne 
schimburi membrii formați
ilor de care dispunem pentru 
ca în următoarea perioadă a 
anului să putem recupera 
grabnic rămînerile în urmă 
acolo unde ele există, pentru 
a devansa termenul de preda
re a unor obiective de locuit 
necesare populației".

Referindu-se la un lăcaș de 
cultură — școala cu 16 săli de 
clasă din Petrila, ce urmează a 
fi predată la sfîrșitul lunii au
gust — tovarășul Dumitru 
Grunță, vicepreședinte al Con
siliului popular orășenesc Pe
trila, a precizat că trebuie fă
cute eforturi substanțiale atît 
de către constructor cît și de 
către beneficiar pentru ca ter-

A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român a oferit, joi sea
ra, o masă tovărășească cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări 
a zilei de naștere a tovarășului 
Chivu Stoica, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a 
Partidului Comunist Român, 
vechi militant al partidului, aj 
mișcării comuniste și muncito
rești din tara noastră.

Au luat parte tovarășul

TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI
STOICAchivu

stimați

vechii 
nostru,

Dragă tovarășe Chivu Stoica, 
Stimate tovarășe și 

tovarăși,
Astăzi, unul dintre 

militanți ai partidului 
tovarășul Chivu Stoica, împli
nește, după cum știți, 65 de 
ani. Desigur, vîrsta, în sine, 
este importantă ; esențial este 
însă că în aceșli 65 de ani, to
varășul Chivu Stoica a desfă
șurat o intensă activitate în 
rîndurile mișcării noastre re
voluționare, ale Partidului 
Comunist Român. Aniversăm, 
deci, nu numai împlinirea a 
65 de ani de la nașterea sa, 
ci și un număr mare de ani

Masă tovărășească oferită de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al iPartidului Comunist Roman

Nicolae Ceaușescu și tovarăși 
Elena Ceaușescu, tovarășii E- 
mil Bodnaraș, Manea Mănes
cu, Gheorghe Rădulescu, Ma
xim Berghianu, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Constantin Bă- 
bălău, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea și Mihai 
Gere, Constantin Pirvulescu și 
Emil Popa — militanți din ile
galitate ai partidului și ai miș- 

pe care i-a dedicat cauzei cla
sei muncitoare, cauzei parti
dului, socialismului.

Ținînd seama de activitatea 
pe care Chivu Stoica a des
fășurat-o în mișcarea revolu
ționară, în anii construcției 
socialiste — in diferite func
ții de conducere pe care Ie-a 
îndeplinit într-o serie de do
menii — conducerea partidului 
și statului au ținut să marche
ze acest prilej în mod deo
sebit, decernîndu-i titlul de 
Erou al Republicii Socialiste 
România. Această distincție

(Continuare In pag. a 4-a) 

cării muncitorești, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, prim-se- 
cretari ai unor comitete jude
țene de partid, cu soțiile.

Cu acest prilej, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Chivu 
Stoica au rostit toasturi.

In timpul mesei s-a toastat, 
de asemenea, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru con
tinua întărire a rolului său 
con-’ icător în întreaga viață

Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc sincer, din 

adincul conștiinței mele, pen
tru înalta apreciere și distinc
ție ce mi s-a acordat, pentru 
cuvintele calde, tovărășești, 
pe care tovarășul Ceaușescu 
mi le-a adresat.

De multe ori, în momente 
pline de emoții, îți este 
să exprimi, în cuvinte, 
ceea ce simți, tot ceea 
dori să spui.

Doresc să exprim, cu 
prilej, recunoștința mea față 
de Partidul Comunist Român,

greu 
tot 

ce ai

acest

>

Socialiste, 
muncitoa-

socială a României 
pentru clasa noastră
ne, pentru făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale, pentru 
minunatul nostru popor, care, 
înfăptuind neabătut politica 
partidului, făurește so-ietatea 
socialistă multilateral dezvol 
tată.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat cu căldură pe 
sărbătorit.

să iubesc clasa mun- 
din care fac parte, să-i 
locul important în so- 
să-i înțeleg profund

de 
cheamă însă, 

la o analiză de

care din fragedă tinerețe m-c 
învățat 
citoare 
cunosc 
cietate, 
rolul revoluționar.

Partidul m-a învățat să-mi 
iubesc poporul și patria în 
care m-am născut, să militez 
cu abnegație pentru apărarea 
intereselor ei.

Aceste momente pline 
satisfacții, te 
fără să vrei, 
bilanț.

Aprecierile 
activității mele mă fac să tră
iesc un sentiment de legitimă 
mîndrie partinică și patrio
tică.

Am satisfacția că la marile 
înfăptuiri pe care le-a obți
nut poporul nostru, sub cnn- 
dii'-erea 
Iui, 
re, 
fe 
rii și năzuințe, mi-am 
și eu o modestă contribuție.

făcute asupra

pnrtidii- 
ardoa- 

jert- 
bucu- 
adus

de an, cu 
abnegație, cu 

sacrificii, cu

an 
cu 
S«
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Orizonturi
de lumină
și căldură

...O smucitură scurtă, încă 
una și colivia pornește, la 
început lin, apoi cu toată vi
teza spre orizonturile clin 
adîncuri/e minei. Citeva mi
nute partenerii mei de drum 
păstrează o liniște aparte pe 
care o pun pe seama atenției. 
Apoi, subiectul care-i preocu
pa de la suprafață e discutat 
in continuare lăsindu-mă cu 
gindurile mele, mai ales cu 
acele gînduri pe care mi le 
făceam singur pentru a-mi în
vinge nu emoția coborîrii în 
subteran, ci emoția mult mai 
puternică prilejuită de vizita 
ce urma să o lac în cel mai 
îngrijit, mai ordonat, mai har
nic abataj clin Vale. Din cînd 
în cînd colivia e luminată 
de către unul din orizonturi. 
Cit ele paradoxale, îmi spu
neam in gînd, sînt aceste ori
zonturi ascunse, orizonturi pe 
care nu le pătrund decît mi
nerii cu neasemuitele lor ca
lități ale deschizătorilor 
drumuri subterane.

Brusc cobotirea a luat 
șit. Încadrat intre cei doi
teneri am Început drumul pe 
galeria principală din care 
peste puțin timp ne-am abă
tut, apropiindu-ne tot mai 
mult de abataj. Cîhd i-am auzit 
freamătul am știut că voi mai 
avea de trecut proba suitoru
lui după care urma proba in- 
tîlnirii cu abatajul. Pe scă
rile suitorului emojia îmi 
creștea cu fiecare treaptă co- 
borită. Așa coboară minerii, 
parafrazez un titlu ce-mi vi
ne pe neașteptate în gînd, ur- 
cind de fapt cu fiecare treap
tă orizonturile progresului.

La capătul suitorului, cu 
ultima treaptă începe abata
jul. Pe o suprafață de cițiva 
metri pătraji ne descurcăm 
mai greu printre armături. A- 
poi deodată abatajul ne apa
re in fajă in toată splendoa
rea lui, cu o aliniere rar 
intilnită a armăturilor și grin
zilor, cu jocurile de lumini și

siir- 
par-

Ordine exemplară, aliniere perfectă intr-un abataj model unde „fiecare membru al brigăzii 
știe ce are de făcut".

timbre ale lămpilor electrice 
care invită imaginația la ale
gorii și metafore potrivite mai 
degrabă unei lumi de basm. 
Pe o distanja de peste 100 de 
metri (ne aflăm intr-un fron
tal) cei vreo 20 de mineri din 
schimbul de răpire lucrau fă- 
ță să aștepte prea multe in
dicații. Mi-am scos din buzu
nar carnețelul și un capăt de 
creion, m-am retras deoparte 
pentru a-mi adnota impresi
ile. Dar atenția mi-a fost fu
rată cu prea multă putere de 
mișcările sigure ale oameni
lor, astfel că după aproape o 
oră filele erau tot goale. In 
fata acestui freamăt aidoma 
unui stup de albine, în fafa 
omenilor care aproape că nu 
făceau nici o mișcare de

prisos sau greșită, nu mai a- 
veam inspirația de altă dată 
și atunci am Înscris în carne
te! o constatare uimitor de 
simplă și totodată uimitor de 
cuprinzătoare : ,,Fiecare știe 
ce are de făcut 1“

Am urmărit în liniște cite
va operațiuni de lucru: cură
țirea podelei, apropierea cra
terului de front, răpirea cîtor- 
va grinzi și armarea în apro
pierea cra/erului, podirea cu 
plasă. Despre răpire am primit 
citeva explicații aflind că 
plasa va constitui viitorul ta
van artificial al abatajului ca
re va exploata stratul aflat 
dedesubt. In urma lor mine
rii lasă pămîntul „împachetat" 
in această plasă după modelul

unei originale metode gîndită 
de om.

In sfîrșit craterul e deplasat 
lingă front, plasa întinsă. To
tul s-a petrecut în liniște, lie- 
care miner știind ce are de 
făcut, lucrînd „ca ceasornice
le" într-o aprinsă confruntare 
cu timpul, astfel incit schim
bul să se închidă pe ciclu — 
după cum obișnuiesc să spu
nă minerii și sa contribuie cu 
noi roade la bilanțul depășiri
lor obținute în Întrecere.

Dar schimbul nu s-a înche
iat pe ciclu, ci a devansat ter
minarea lui. De ce ? Pentru că

I. MUSTAȚA

(Continuare în oag a 3-a)
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Mina Dîl ja
La originea succeselor, dăruire și pasiune
Fiecare nouă zi a 

lunii august consfin
țește noi succese ob
ținute de harnicul co
lectiv al minei Dilja 
în întrecerea pentru 
rezultate tot mai bu
ne in muncă, întrece
re în care este anga
jat și cu care cinsteș
te aniversarea zilei 
de 23 August și sărbă
toarea zilei mineru
lui. Pînă în prezent, 
plusul de producție 
înscris pe grafic se 
ridică la 600 de tone,

dintre colectivele de 
muncă remarcindu- 
se sectorul I și II cu 
depășiri de 840 și, 
respectiv, 90 de tone 
de cărbune. O activi
tate intensă se desfă
șoară și in cadrul 
sectorului de investi
ții, ai cărui mineri de
pun toate eforturile 
pentru confirmarea 
rezultatelor bune cu 
care au încheiat luna 
precedentă, și pentru 
recuperarea urgentă 
a unor restanțe apă

rute în eșalonarea lu
crărilor, astfel incit 
punerea în funcțiune 
a noilor obiective să 
nu sufere întîrzieri 
Demnă de semnalat 
este și contribuția pe 
care o aduc sectoare
le de transport și e- 
lectro-mecanic la de
servirea sectoarelor 
productive, la crearea 
premiselor rodniciei 
muncii din abataje.

Conlucrarea strinsă 
a tuturor formațiilor

in muncă
și a sectoarelor a fă
cut posibilă creșterea 
productivității mun
cii pe întreaga mină. 
Vasile Sidorov, Cons
tantin Scutaru, Pa
vel Tașnady, Gabor 
Levay sînt doar cîți- 
va din minerii Diljei 
care simbolizează 
prin rodnica activi
tate ce o desfășoară, 
munca plină dc clan 
depusă în aceste zile 
de harnicul colectiv 
al minei.

(Continuore in oag □ 4-al

Săptămina culturii
Consiliul municipal al sin

dicatelor, în colaborate cu 
Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă Petroșani, or
ganizează in perioada 6—12 
august a.c. săptămina cul
turii și educației socialiste.

Bogatul program al acestei 
acțiuni cuprinde manifestări 
cultural-educative cu: simpo
zioane, expuneri, schimburi 
de experiență, înlilniri, dez
bateri, serbări cimneueșt' 
ș.a.

Vie emulație 
pentru randamente 

înalte
Sfîrșitul primei decade a lunii august 

găsește minerii sectorului II al mniei Dilja 
puternic antrenați în întrecerea socialistă.

Buna organizare a procesului de produc
ție, participarea conștientă a fiecărui anga
jat la realizarea sarcinilor de plan și întări
rea disciplinei în muncă constituie cțoar ci
teva din premisele care au făcut posibilă ex
tragerea unei cantități de 900 dc tone de căr
bune peste prevederile de plan. Acest nou 
succes al minerilor de la Dilja are acoperirea 
sigură a unui bun nivel al productivității 
muncii, ale cărui prevederi de plan au fost 
depășite pe sector cu peste 30 kilogra
me pe post. Randamente înalte au fost obți
nute în abataje, unde brigăzile conduse de 
Petru Scredeanu, Remus Miclea, Sigismund 
Dane au realizat peste 8 tone pe post, depă
șind cu 15—20 la sută nivelul lunilor ante
rioare.

Consecventa 
pe linia 

modernizării
Multe realizări ale. minei Dilja se datoresc 

progresului tehnic. Cel mai grăitor exemplu 
în acest sens îl constituie recenta începere a 
experimentării uneia din ultimele creații ale 
Fabricii dc stilpi hidraulici Vtilcan : grinda 
pășitoare.

Un alt domeniu spre care se îndreaptă a- 
tenția specialiștilor minei îl constituie îm
bunătățirea săpării și exploatării suitorilor. 
Realizarea pînă în prezent a tubării secției 
de transport a c rbunelui și extinderea sus
ținerii metalice cu elemente închise TH 
constituie două realizări care vor contribui 
direct la reducerea volumului de întreține
re destul de mare pînă acum în cazul aces
tor lucrări. Achiziționarea în curînd a unei 
instalații Haushcrr destinată săpării suitori
lor în steril va contribui la sporirea conside
rabilă a productivității muncii și la reduce
rea duratei de execuție.

«y.Vr’.’.M.W.V.’.V,

•

Sport 
săptămina

Să cunoaștem legile țării : Dreptul la alo
cația de stat pentru copiii angajaților.
Tulburările nervoase determinate de alcool 
și accidentele de circulație.
Opinii 
Cimpu

+ Conferința la nivel înalt a țărilor Com- 
monwealthului.

cetățenești : 
lui Neag.

Cu „autoteascul" spre
♦ Sesiunea extraordinară' a Consiliului Mi

nisterial al O.C.A.M.M.

♦
(In pagina a 2-a) 
Programul TV pentru

< Situația din Cipru,
i

Stop 4 
viitoare.

(In pagina a 3-a) '
♦ Faptul divers pe glob.

(In pagina a 4-a)

Un nou cineclub
Sîmbătă va avea lot inau 

gurarea cineclubului din Lo- 
nea, format din 9 membri. 
Festivitatea se va deschide 
cu un film realizat de mem
brii noului cineclub, intitulat 
„Conștiința" în care s a în 
registrat pe peliculă inter
venția promptă a unei echi
pe de întreținere ș: reparații 
la o avarie în mină.

Tineri la colectarea 
fierului vechi

La E.M. Petrila au avut loc 
acțiuni de muncă patriotică 
pentru colectarea de fier ve
chi initiate dc către organi
zația ■ U.T.C. din sectorul 
VIII. Tinerii uteciști au reu
șit să colecteze circa 20 de 
tone fier vechi. Dintre parti
cipant! s-au remarcat mais
trul Hans Theil, Mircea Albu, 
secretarul organizației U.T.C., 
Eugen Cozma, luliu Tom< si, 
Ferdinand Benea, Ion Odină.

Ultima serie a taberei
La Grupul școlar mi

nier din Lupeni, a început ieri 
ultima serie în cadrul taberei 
interjudețene de pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei. Aceasta este a doua 
serie din întreaga perioadă a 
taberei, la care participă nu
mai fete, de data aceasta, e- 
leve ale liceelor de cultură 
generală și de specialitate 
din județele Arad și Hune
doara.

...văiufdiMWitc
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Dreptul la alocația de stat pentru copiii angajaților
Creșterea, educarea și o- 

crotirea minorilor, constituie 
pentru statul nostru socialist 
o preocupare de seamă. In ca
drul acestei preocupări, se 
înscrie și sprijinul material 
pentru copiii oamenilor mun
cii, în care scop s-a elaborat 
Decretul nr. 285/1960 — cu 
modificările ulterioare — pri
vind acordarea a’ocației de 
stat pentru copiii angajaților.

Au dreptul Ia alocație de 
stat familiile cu copii, dacă 
unul sau ambii părinți fac 
parte din categoria de anga
jați cu contracte de muncă 
pe durată nedeterminată ai 
organizațiilor socialiste de 
stat: angajații remunerați pe 
bază de cotă procentuală 
(remiză), dacă sînt asimilați 
prin acte normative și au 
drepturi și obligații prevăzu
te în codul muncii, identice 
cu angajații cu contracte de 
muncă pe durată nedetermi
nată ; cadrele didactice an
gajate pe termen de un an 
școlar; sttidenți de Ia învă- 
țămintul superior de zi, pre
cum și doctoranzi bursieri, scri
itori. pictori, sculptori și 
compozitori dacă sînt membri 
ai asociațiilor de creatori. La 
fel au dreptul la alocația de 
stat pentru copii pensionarii 
sau beneficiarii de ajutor 
social plătiți din fondurile a- 
sigurărilor 
pensionari 
nari I.O.V.R. precum și 
care au drept la pensie 
urmaș.

Alocația de stat se plăteș
te pentru copiii pînă la vîrsta 
de 16 ani Pînă la vîrsta de 18 
ani se plătește alocația de 
stat numai pentru copiii care 
au contractat o invaliditate 
de gradul I sau II de muncă.

Alocația de stat pentru 
copii, se acordă în raport cu 
cuantumul salariului tarifar, 
venitului mediu realizat ca 
remunerare pe bază de cotă 
procentuală, pensie, ajutor so
cial, bursă etc. precum și în 
raport de rangul copiilor a- 
flați în întreținerea familiei 
și avîndu-se în vedere mediul 
urban sau rural în care 
miciliază beneficiarul, , 
următoarele criterii .* 
la un salar de 1 500 lei 
primul copi] se acordă 150 
în mediul urban și 100 lei 
mediul rural; de la 1 501 
2 000 lei se acordă 120 lei 
mediu] urban, și 70 lei în 
rural ; de la 2001 la 2500 
alocația de stat este de 100 
in mediul urban și 50 Iei 
ce) rural. La al doilea copil 
(deci rangul II), la salariul 
de 1500 lei alocația este 
160 lei 
110 lei 
copilul 
aceeași 
de la 1 
este de 130 lei în 
ban. iar în cel rural de 80 lei: 
de la 2001 la 2500 Iei aloca
ția este de 110 Iei în mediul 
urban și 60 lei în cel rural: de 
la 2500 la 3000 lei alocația 
este de 100 Iei în mediul ur
ban și 50 lei în cel rural. La 
aceste categorii de familii cu 
un salar de la 3001 la 4000 lei 
nu se acordă alocație pentru 
copii.

In cazul celui de al treilea 
pînă la al cincilea copil, a- 
îocația de stat este de 180 lei 
în mediul urban și 130 lei în 
cel rural Ia salariul de 1500 
lei : la salariul între 1500 și 
2000 lei alocația este de 150 
lei Ia orașe și 100 lei la sate

In cazul celui de al șaselea 
copil (rangul VI) statul plă
tește o alocație de 200 lei la

sociale de stat, 
militari, pensio- 

cei 
de

în mediul 
în comune 
de rangul 
alocație): 

501 Ia 2 000

1500
160

me
cet 

1501

lei în 
lei în 
între 
este de 170

un salariu de 
diul urban și 
rural ; la salariul 
și 2000 lei alocația 
lei în mediul urban și 120 lei
în mediul rural; la salariul 
de 2001 la 3000 lei alocația 
este de 130 lei în mediul ur
ban și 80 lei în cel rural; iar 
la un salariu de 3001 la 4000 
lei alocația este de 120 lei la 
orașe și 70 lei la sate. In cazul 
că în familie se nasc și 
copii, deci de rangul VII, 
etc., alocația se mărește 
salarii pînă la 2000 lei și 
de la salarii mai mari, 
salarii peste 4000 lei nu

alți 
VIII 

la 
sca- 

La 
se

Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, a Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, care execută lucrări de 
construcții montaj ) angaja- 
ții din întreprinderile agrico
le de stat cu contracte de 
muncă pe durată nedetermi- 
nată, angajații întreprinderi
lor de subordine locală și u- 
nitățite anexe ale acesto
ra, din ramurile de construc
ții și miniere. Beneficiază în 
același fel de alocație de stat 
personalul medico-sanitar și 
farmaceutic cu contracte de 
muncă pe durată nedetermi
nată ; personalul permanent

încadrează în categoriile 
beneficiar al alocației de 

. pentru copii, acest drept

LEGILE TĂRII
plătește alocație de stat pen
tru copii.

Prin excepție pentru mun
citori și maiștri, alocația de 
stat se acordă la toți 
condițiile decretului 
ferent de cuantumul 
lui lor tarifar, iar

do- 
după 
pînă 

la 
Iei 
în 
Ia 
în 

cel 
Iei 
lei 
în

de
Ș>urban 

rurale. (La 
I rămîne 
la salariu] 
Iei alocația 
mediul ur-

copiii în
— indi- 
salariu- 
pentru 

studenții de la învățămîntul 
superior de zi, indiferent dacă 
sînt sau nu bursieri și de 
cuantumul bursei.

Muncitorii și maiștrii cu 
salarii tarifare lunare între 
2500-3000 lei 
primul copil 
ca și pentru 
căror salarii 
3000 lei primesc cîte 100 
în mediul urban și 50 lei 
cel rural.

Beneficiază de alocație 
stat pentru copii în cuantu- 
murile corespunzătoare me
diului urban, chiar dacă do
miciliază în mediul rural, 
studenții și angajații cu con
tracte de muncă pe durată 
n.edeterminată, încadrați în 
întreprinderile republicane 
de stat sau unitățile anexe ale 
acestora din ramurile : mi
nieră, foraj, petrol și gaz me
tan, metalurgie feroas'ă, me
talurgie neferoasă, materia
le refractare, construcții de 
mașini, energie electrică, chi
mie, viscoză, sticlă, ceramică, 
construcții montaj, hîrtie ce
lulară, ciment, materiale de 
construcții, lemn, poligrafie, 
textile, pielărie, cauciuc, ali
mentară, exploatări forestie
re, căi ferate, transporturi 
aeriene, maritime, fluviale 
și rutiere.

Aceleași drepturi se confe
ră angajaților cu contracte 
de muncă pe durată nedeter
minată ai Direcției Monumen
telor Istorice (din subordinea

primesc pentru 
aceeași alocație 

al doilea, cei ale 
tarifare depășesc 

lei 
în

de

al Ministerului de Interne, 
Ministerului Forțelor Armate 
și Consiliului Securității Statu
lui ; președinții și secretarii 
Comitetelor executive ale con
siliilor populare municipale, 
orășenești, comunale precum 
și vicepreședinții acestor co
mitete.

In ceea ce privește alocația 
de stat pentru pensionarii 
care în același timp sînt și 
angajați cu contracte de mun
că pe durată nedeterminată 
se i-a în considerare la în
cadrarea în plafoanele de mai 
sus, totalul venitului realizat 
din pensie și salariul brut ta
rifar de încadrare.

Copiii care primesc pensie 
de urmaș beneficiază de a- 
locație de stat, potrivit drep
turilor care i se cuveneau pă
rintelui cît acesta era în via
ță și avea raporturile de mun
că prevăzute de art. 1 din de
cret, respectiv, angajații în
treprinderilor de stat cu con
tracte de muncă în baza că
rora aveau dreptul la alocație 
de stat.

Alocația de stat pentru co
pii se plătește și persoanelor 
chemate în scopul satisfacerii 
unor obligații militare în 
termen, avîndu-se în vedere 
plafonul de salarizare din 
decret socotindu-se totalul ve
nitului realizat, precum și 
solda primită pe perioada 
respectivă. Cuantumul aloca
ției de stat pentru copii se 
modifică ori de cîte ori se 
schimbă situația beneficiaru
lui în ceea ce privește veni
turile, numărul și rangul co
piilor, domiciliul sau celelal
te criterii pe baza cărora se. 
determină acest drept.

In cazul că ambii părinți

se 1 
de 1 
stat 
este ridicat de soț. Prin excep
ție, soția este beneficia
ră de alocație în cazul cînd 
soțul este militar în termen 
sau doctorand bursier și în 
cazul părinților divorțați. In 
caz că părinții sînt despărțiți 
în fapt, beneficiarul alocației 
este părintele căruia i s-a în
credințat copilul prin hotărî- 
rea judecătorească, 
dacă primește sau 
de întreținere.

Dacă numai unul 
rinți se încadrează 
goria de a beneficia de alo
cație, suma o ridică acesta în 
folosul copilului. Dacă părin
tele căruia i s-a încredințat 
copilul se recăsătorește, alo
cația se stabilește potrivit si
tuației din noua familie, 
diferent 
sau nu 
copilul 
sau nu

Pierde dreptul la alocația 
de stat angajatul, care în 
cursul unei luni absentează 
nemotivat trei zile lucrătoa
re. De asemenea, nu benefi
ciază de alocație de stat pen
tru copii pe luna respectivă 
cei ce sînt în concediu fără 
plată, cu excepția primului 
concediu fără plată pînă la 
15 zile lucrătoare inclusiv, 
acordat în cursul anului ca
lendaristic și a concediilor 
legale pentru studii.

întreruperile de muncă ca
re se produc fără vina anga
jatului nu afectează dreptul 
la alocația de stat. Alocația 
de stat nu se acordă copiilor 
care sînt 
tului sau 
obștești.

Dreptul 
pentru copii 
cu încadrarea unuia 
soți într-una din categoriile 
de angajare arătate mai sus, 
după 90 zile calendaristice de 
la încadrare, pentru cei nou 
angajați cu contracte de mun
că pe durată nedeterminată ; 
cei transferați dintr-o unita
te socialistă în interesul ser
viciului își păstrează drep
tul la alocația de stat.

Părinții au obligația să fo
losească alocația de stat pen
tru copii în interesul copiilor 
pentru care au obținut acest 
drept. Sumele încasate în
plus sau fără drept ca aloca
ție de stat pentru copii, se
vor recupera integral de la
beneficiar, dacă plata s-a da
torat unor declarații nesince
re ale beneficiarului.

indiferent 
nu pensie

dintre pa
in cate-

in- 
dacă copilul a fost 

înfiat și dacă pentru 
respectiv se plătește 
pensie de întreținere.

în
a

la

întreținerea sta- 
unei organizații

alocația de stat 
se naște odată 

dintre

Poșta
Lupeni : Potrivit 
dreptul, în fie- 
de cel puțin 24

juridică

Iosif VARGA, 
procuror la Procuratura lo

cală Petroșani

• „V. D. ANONIMA" - 
Codului muncii, angojații au 
care săptămînă, la un repaus 
ore consecutiv, care se acordă de regulă du
minica. In cazurile în care procesul de poduc- 
ție nu permite întreruperea activității sau spe
cificul serviciului impune desfășurarea muncii 
și în ziua de duminică, conducerea unității, cu 
acordul comitetului sindicatului, stabilește o 
altă zi pe săptămînă, ca zi de repaus, cu 
condiția ca, cel puțin o' dată în două luni, fie
cărei persoane să i se asigure ziua de repaus 
săptămînal dumînica.

Munca peste durata normală poate fi pres
tată pînă la 120 de ore pe an, pe bpza apro
bării prealabile a centralelor, ministerelor; co
mitetelor executive ale consiliilor populare ju
dețene și cu acordul sindicatelor pe ramură. 
Aceste orqane în urma consultării cu colective
le de muncă pot propune Guvernului efectua

acor-

(str. 
efec- 
cicor- 
o cer

rea, în unele unități, pînă la 360 ore suplimen
tare pe an. Aprobarea acestor propuneri se 
face prin H.C.M. după ce s-a obținut și 
dul U.G.S.R.

® VIOREL PAVELONESC - Paroșeni 
Straja nr. 17) : Concediul de odihnă se 
tuează integral în fiecare an și poate fi 
dat fracționat, dacă interesele serviciului
sau la solicitarea celui în cauză, atunci cînd 
interesele serviciului permit, cu condiția însă 
ca una dintre fracțiuni să fie de cel puțin 
15 zile.

La programarea efectuării concediilor trebuie 
să se țină seama de interesele întreprinderii 
orecum și ale tuturor angajaților, astfel că 
doar în măsura posibilităților vi se poate a- 
corda concediul sau o parte din el în raport 
de lucrările agricole necesare în gospodăria 
dv. personală.

TulburărilePădurea nervoase
comerțului determinate alcool

I

Se întîmplă adesea ca I 
bronzarea să nu se facă I 
corect. Epiderma se arde I 
și, nu o dată, întregul or- | 
ganism are de suferit. Pen- ■ 
tru înlăturarea inconvenien- I 
tului, problema care se J 
cerea rezolvată consta în I 
dozarea bronzării. Astfel, I 
doi ingineri din Leningrad I 
au inventat un aparat spe- | 
cial pe care l-au numit ■ 
ufimetru. El marchează I 
gradul de iradiere a orga- J 
nismului cu ultraviolete I 
și permite menținerea gra- • 
dului dorit de iradiație. I

Dispozitiv electronic | 

pentru înscrierea 

pe parbriz 

a vitezei mașinii

are
încă-

uscaturi
voiIntimplarea la care ma 

referi mi-a dat dureri de cap. 
De la autoservirea din Petriia 
am cumpărat o lămîie. Vînzătoa- 
rea Angela Pușcău a cîntărit una 
și cum eu aveam in mină o 
monedă de trei lei, ea a spus 
dindu-mi-o : „costă 3 lei", și a 
plecat în magazie. Un gind mă 
rodea însă. Am cîntărit din ochi 
lămîia apoi am pus-o pe cîntar. 
Avea 170 de grame. Am între
bat atunci pe vînzătoare : de ce 
a costat această lămîie 
La care dumneaei a 
ofensată : „doar ți-am 
leu pe tejghea, de ce 
luat „Cum să-mi fi pus, i-am 
zis eu, cînd mi-ați cerut exact 
trei lei ?". Pînă la urmă, furioa
să de tot, mi-a restituit un leu. 
Am plecat, dar impertinența cu 
care mi-a vorbit această vînză
toare îmi stăruia în minte. E 
drept că nu există pădure fără 
uscături, dar in comerț sînt încă 
multe ; ar trebui înlăturate. 
N-am scris redacției din răutate. 
Dar cred că o critică bună, nu-i 
strică vînzătoarei, că se poate 
îndrepta. Mai ales că este tînă- 
ră, aproape de aceeași vîrstă 
cu copilul meu cel mare.

si accidentele
In articolele anterioare, în 

legătură cu acțiunea alcoolului 
asupra organismului, am lăsat 
să se întrevadă apariția la al
coolici a unor tulburări ner
voase, generatoare de acci
dente din cele mai diferite.

trece 
unde 

concentrația maximă 
consum de 

", rămî- 
acestora mai multe ore 

_  ' mai ales, im
pregnarea creierului și a între
gului sistem nervos, inclusiv a 
măduvii spinării, a centrilor 
respiratorii, cardiaci și vaso-

de circulație
♦

continentele arată că 
sută (iar statisticile

trei let ? 
răspuns 
pus un 
nu l-ai

M. TATARU, 
Lonea

N. N. Am redat în întregi
me o scrisoare sosită la re
dacție. Desigur, în comerțul 
nostru mai sînt destui lucră
tori cu cinstea-n balanță... Și 
cînd sînt prinși cu ocaua mică, 
tot dumnealor se ofensează. 
Sfidează cumpărătorii, le vor
besc pe un ton necivilizat. De 
scuze, nici vorbă, 
zit de politețe, 
suficiente metode 
să învețe pe de 
noțiunii de politețe, de etică 
profesională și să respecte 
practic sensurile lor.

Nu au au- 
Există însă 
de a-i face 
rost esența

Alcoolul, se știe, 
foarte rapid în sînge 
atinge c..——-------
după o oră. La un 
200-300 g alcooluri tari, 
nerea —
îri organism și,

țările și 
80-85 la 
americane chiar 90 la sută) din 
accidentele de orice fel sînt 
datorate neîndemînării și miș
cărilor greșite. G. Seyfarth, un 
cercetător 
amintește 
proverb 
dentele 
la întîmplare, 
provocate". Ce se poate dedu
ce din aceasta decît rolul pe 
care îl are alcoolul în produ
cerea accidentelor în general 
și a celor de circulație îndeo
sebi.

Una din experiențele efec
tuate (H. și M. Hingleis, în

al 
undeva 

american : 
nu se

fenomenului, 
de un 

„Acci- 
produc 

ele sînt

O firmă engleză a rea
lizat un dispozitiv elec
tronic, datorită căruia 
viteza unei mașini este 
înscrisă direct cu cifre lu
minoase pe parbriz. Avan
tajul acestei invenții cons
tă în faptul că atunci 
cînd viteza este înregis
trată pe tabloul de bord 
sînt necesare 1,5 secunde 
șoferului pentru a citi in
dicația. plecîndu-și ochii, 
timp în care automobilul 
parcurge 40 de metri în 
condiții de securitate scă
zute. Datorită noului dispo
zitiv citirea vitezei este ins
tantanee.

Alcoolul prieten sau dușman 1 (IV)
motori, în condițiile eliminării 
lor treptate și relativ lente, 
influențează vădit randamen
tul în muncă al unui intoxicat, 
activitatea

Acțiunea 
cită asupra 
psihice, de 
începînd 
simțul 
lului 
judecata, memoria,

JURIST

• românești

universale

Reținem, în primul rînd, impunătorul volum de teatru 
al lui Aurel Baranga, unul dintre cei mai reprezentativi dra
maturgi contemporani atît din punct de vedere al numărului 
mare de piese cît și pentru calitățile literare și. scenice ale 
acestora. Un alt nume de prestigiu este al lui Victor Eftimiu 
tipărit pe volumul al treilea din seria OPERE care conține 
dramele medievale (Glafira, Theochrys, Poveste spaniolă cu 
Don Juan, Don Quijote, Bufonul și moartea, Doctor Faust, 
vrăjitor). Proza este dominată de noi ediții ale romanelor lui 
Zaharia Stancu: Desculț și Șatra, alături de care se află 
la o nouă reîntîlnire Radu Petrescu, autorul romanului bine 
primit de public. Matei Iliescu. O întîlnire agreabilă ne pri
lejuiește Ion Băieșu cu proza volumului său tentant, intitulat 
La iarbă albastră. Autorul îndrăgitelor romanțe, Ion Minu- 
Iescu, este prezentat de Editura „Dapia" ca prozator cu volu
mul Cetiți-Ie noaptea. Despre povestirile sale autorul spunea: 
..Povestirile sînt ca femeile. Nu știi niciodată pentru ce-ți 
plac... Cred că același lucru s-ar putea spune și despre po- 
vestirile mele. Vreți să vă placă ? Cetiți-le numai noaptea..."

Poezia are un reprezentant de seamă în persoana Iui 
Miron Radu Paraschivescu, ale cărui Cîntice țigăneștj se bu
cură de o ediție ilustrată și machetatâ de Marcel Chirnoagă. 
Tn continuare Dan Botta și Lucian Blaga.

lui intelectuală, 
alcoolului se exer- 

tuturor funcțiilor 
la cele mai înalțe, 
cu simțul etic, 

critic, al contro- 
și autocontrolului, 

’ , posibilita
tea de a învăța, inscripția psi
hică în mediu și exactitatea de 
percepție a ambianței, pînă la 
acțiunile reflexe, actele auto
mate, mișcările instinctive sau 
trecute în obișnuință printr-o 
îndelungată deprindere, în sfîr- 
șit, funcțiunile vegetative esen
țiale, de respirație și circula-

De exemplu, un dactilograf 
capabil, în stare obișnuită, de 
cea mai mare exactitate profe
sională, realizează, sub efec
tul alcoolului, performanțe 
mult inferioare (iuțeală a 
scrierii, număr de greșeli, 
cu deosebire). Sub efectul al
coolului, atenția scade, iar 
percepțiile devin încete, obtu
ze. Vederea devine dublă, sub 
efectul beției, fapt de almin- 
teri de constatare curentă. Tre- 
murăturile dau nesiguranța 
mișcărilor. Un examen psihia
tric obișnuit pune în evidență 
incapacitatea completă a alco
olizatului, atît în ceea ce pri
vește putința alegerii rapide_ și 
eficace a celui mai bun răs
puns motor la o situație dată 
sau la o anumită impresie sen
zorială, cît și capacitatea de 
a-și împărți simultan atenția 
între mai multe obiecte, la ca
re se adaugă, o imprecizie din 
ce în ce mai mare a mișcări
lor de finețe ale mîinilor, cu 
cît concentrația alcoolului în 
sînge este mai ridicată.

Am ținut să stăruim asupra 
efectelor alcoolului asupra or
ganismului, întrucît această 
acțiune este în strînsă legătu
ră cu accidentele. In general, 
statisticile stabilite în toate

1956) a urmărit progresiv com
portarea șoferilor sub efectul 
unor concentrări progresive 
de alcool în sînge. Începînd 
încă de la o concentrație de 
0,15 la sută alcool în sînge, se 
constată o ușoară nesiguranță 
a controlului mișcărilor. înspre 
0,6 la sută, cînd individul nu 
prezintă nici un simptom de 
beție, se constată o alungire a 
timpului de reacție, de „ale
gere" între două mișcări.

Cantitatea de 1 kg de alcool 
la litru de sînge prezintă o 
concentrare „critică", conducă
torul nu mai este stăpîn pe 
mișcările sale, timpul de reac
ție se prelungește mult, apar 
necoordonări ale mișcărilor, 
începe să se prelungească șl 
timpul de reacție vizual și 
auditiv. Alcoolizatul percepe 
cu întîrziere semnele luminoa
se sau zgomotele de claxon. 
Trebuie notat că, la această 
concentrare a alcoolului în 
sînge, conducătorul nu este 
încă beat și că pare normal. 
De abia pe la 1,50 la sută con
centrare a alcoolului în sînge, 
încep semnele de beție, la nu
mai 50 la sută din indivizi, 
însă această concentrare se 
manifestă prin tulburări ner
voase și senzoriale nete. Orice 
conducător de vehicol trebuie 
să știe că tulburările nervoase, 
determinate de alcool, apar cu 
mult înainte de instalarea 
semnelor de beție și că ele se 
pot pune în evidență prin anu
mite examene. Aceștia, consi
derăm, trebuie să se gîndeas- 
că mai ales la importanța alun- 
girii timpului de reacție a 
mișcărilor, care este atît de 
importantă în aprecierea dis
tantelor și executarea mișcă
rilor de frînare și, în același 
timp, la tulburarea lucidității 
mentale, care împiedică apre
cierea exactă a dificultăților 
neprevăzute care se pot ivi în 
timpul cursei, mai ales la vite
ze mari.

Dr. Ionel RADU,
Spitalul municipal Petroșani

A .....................

îmbunătățirea fluxului 
de transport

La mina Uricani a fost efec
tuată o importantă lucrare 
vizînd îmbunătățirea fluxului 
de transport la orizontul prin
cipal 500. In vederea desfășu
rării normale a operațiilor de 
transport, în circuitul noului 
puț cu skip a fost schimbat 
culbutorul și s-a realizat un 
grătar metalic în scopul eli
minării unor eventuale avarii 
sau stagnări în extracția căr
bunelui prin pătrunderea în 
siloz a materialelor cu dimen-

siuni mai mari de 0,4 m. 
crarea, care a durat mai 
de douăzeci de ore, a fost 
cutată în bune condițiuni, sub 
cond .area tehnicianului Con
stantin Răgan, de către o e- 
chipă a sectorului de transport 
din rîndul căreia s-au 
cat, prin contribuția 
Viorel Cotruța. Mari».
Florea Catrina, Iile
Gheor ‘ Sandu Mircea ’oi- 
cu, Gheorghe împărat.

Lu- 
bine 
exe-

remar- 
adusă, 

Meacșu.
Bodea,

Prima operă de răsunet a romanticului francez 
Chateaubriand este romanul liric Atala care, în anul apa
riției (1801) s-a bucurat de cinci ediții. De aceeași prețuire se 
bucură și astăzi. De la confesiunile bătrînului indian din 
America de Nord Ia Cazacii lui Lev Tolstoi, titanul litera
turii epice ruse este distanță în timp și spațiu de care se 
face abstracție în... librărie.

Alte capodopere ale romanului universal care au fasci
nat totdeauna cititorii sînt:

Prin foc și sabie, de Sienkiewicz, Casa Buddenbrok de 
Thomas Mann și Forsite Saga de Galsworthy, ispite reuși
te și pentru micul ecran.

Dintre cele mai interesante noutăți asupra cărora vom 
reveni, menționăm romanul de întindere al lui D.H. Law
rence intitulat Fii și îndrăgostiți, despre care se spune că 
..Este poate cel mai bun roman al lui Lawrence..." în care 
acesta nu reușește să susțină o teză sau să ducă o luptă, ci 
istorisește cu simplitate, amestecînd în povestire numeroa
se detalii autobiografice, o experiență umană trăită intens 
și dureros. Deși aparține artelor, poate fi 
ampla monografie Vincent von Gogh de 
care constituie un autentic ghid al vieții, 
rei marelui pictor.

menționată aci și 
Pierre Leprohon, 
activității și ope-

Prof. Mircea MUNTEAN®

Cu „autoteascul" spre Cîmpu Iui Neag
Valea Jiului de vest, aceas

tă „poartă" a Retezatului, se 
bucură de o 
faimă în țară și chiar peste 
hotare. Aceasta 
numărul tot mai 
zitatori, tineri sau 
singulari ori în 
la Uricani în sus, asfaltul îna
intează mereu făcînd lesni
cioasă deplasarea celor ce vor 
să cunoască aceste peisaje, 
ori să demareze de aici spre 
piscurile Retezatului. Meritul 
pentru aceasta nu este numai 
al naturii care oferă vizita
torilor acestor locuri minunate 
podoabe, dar și al oameni
lor care au creat și trebuie să 
completeze mereu condițiile, 
posibilitățile necesare pentru 
toți cei ce doresc să ajungă aici. 
Dar iată despre ce este vorba. 
Pentru a putea beneficia de 
mijloacele de transport ale 
E.G.G. în intenția de a merge

binemeritată

dovedind-o 
mare de vi- 

vîrstnici, 
grupuri. De

de la Uricani în amonte, tre
buie să ai curaj și o condiție 
fizică de... maraton. Din spa
tele gării Lupeni, pleacă din 
patru în patru ore un auto
buz pe această rută. Spunînd 
autobuz, te gîndești la un 
mijloc de transport aievea. 
Dar dacă ai reușit cu chin cu 
vai să te urci în el, cu aceas
ta nu ai rezolvat 
zul începe 
colo pentru că, 
pe parcurs
unde unii se urcă, iar alții co
boară. Cu acest autobuz nu mai 
„ține" regula. Parcă-i un făcut. 
De la gara Lupeni și pînă 
dincolo de Uricani deseori nu 
coboară nimeni, ci numai 
urcă, urcă mereu și o dată 
cu aceasta „teascul" uman în 
care se transformă autobuzul 
„strînge" tot mai mult.

Cam așa stau lucrurile pe 
acest traseu și să știți că

acum, în timpul verii, în au
tobuzul care-1 servește își dau 
întîlnire 
călători, 
întoarcă
Grupuri

toate categoriile de 
Localnicii merg să-și 
finul cosit alaltăieri, 
de cite 7-8 pionieri

■

abia

mai

totul. Neca- 
de acum în 
cum se știe, 
sînt și stații

cutezători și alți tineri, la 
rîndul lor, umplu autobuzul 
cu bagajele lor. Mai sînt și 
cei care de cîțiva ani fac na
veta la barajul de la Valea 
de Pești și dhpă o asemenea 
călătorie trebuie să-și în
ceapă ziua de muncă, bineîn
țeles, cu forțe noi.

Această situație, adică su-

prasolicitarea autobuzului es
te cunoscută de cei ce răs
pund de transportul în comun 
în municipiul nostru. Cu cîteva 
zile în urmă la cursa ce 
pleacă la ora 10 din Lupeni, 
atmosfera era foarte încăr
cată. Tîrîș, grăpiș am ajuns 
la Uricani. Aici alți călători 
au năvălit spre autobuz. Nu 
le-a fost ușor... dar mai cu 
forță și abilitate o parte s-au 
urcat.

Din discuțiile aprinse ce se 
purtau în autobuz 
că, atunci 
constatat că 
portul în 
cest traseu 
autobuzul de pînă 
de acum a fost dublat de al
tul. Ulterior însă, după scurt 
timp, s-a ajuns la concluzia 
că această dublare nu era 
rentabilă. Nu mă pricep la 
calcule, dar și un neștiutor 
poate înțelege că într-un ase-

cînd 
gluma 
comun 

s-a

am aflat 
s-a mai 
cu trans- 

pe a- 
îngroșat, 

atunci și

menea „autoteasc" ue trans
portat oameni, cum este în 
prezent autobuzul Lupeni — 
Cîmpu lui Neag, nu se poate 
călători la infinit. Că în con
dițiile unei asemenea afluen
te de călători rentabilitatea e 
asigurată. Așa stînd lucrurile, 
m-am întrebat : oare este 
chiar atît de nerentabil să se 
revină asupra punerii în func
ție a autobuzului dublură la 
ora 6, la plecarea din Lupeni. 
și sâ se schimbe orarul au
tobuzului, spre exemplu, în 
sensul programării curselor 
din două în două ore. Măcar 
acum cînd numărul de turiști 
care vizitează Valea Jiului ș* 
masivul Retezat, este destul 
de mare. Aș propune deci, 
să fie reanalizată această „ne- 
rentabilitate" pentru a asigu
ra condiții civilizate trans
portului în comun spre Cîm
pu lui Neag, iar 
vizitează 
impresie 
ne mai

să nu 
ce i-ar 
calce

acei ce ne 
plece cu o 
face să nu 

meleagurile

A. HARALAMBIE

Cum poți deveni 
poliglot

Serghei Khalipov cunoaș- | 
te 25 de limbi străine. El | 
este profesor la Institutul • 
pedagogic „Herzen" din I 
Leningrad. In munca lui a • 
putut observa că o persoa- 1 
nă care posedă un auz | 
bun, înțelege mai bine 
pronunția și, de asemenea, 
că răbdarea și timpul valo
rează mai mult decît forța 
și ambiția.

Metoda lui Khalipov I 
constă, printre altele, în I 
regularitatea studiului, în | 
faptul că, zilele de pauză I 
nu sînt recomandate și 
cînd întîlnești un cuvînt 
necunoscut să îl înveți. In 
același timp recomandă să 
se consulte sistematic gra
matica. Ca accesorii, preci
zează el, să se studieze ma
nualul, un memento gra
matical, un ghid de con
versație uzual, două dicțio
nare (în ambele sensuri), ■ 
precum și ziare, reviste și I 
cărți. Intr-un singur sens 
învățarea unei limbi străi
ne este nesatisfăcătoare. 
Metoda folosirii dicționa
rului trebuie aplicată nu
mai în caz de necesitate. 
După părerea sa cuvintele 
se obțin mai ușor dintr-un 
context.

Tapetele 
și încălzirea încăperilor

In mai multe țări ale lu- I 
mii se întreprind de cîțiva • 
ani cercetări în vederea I 
confecționării unor tapete, | 
culori sau țesături, care să 
poată îndeplini, pe lîngă 
funcțiile decorative, și pe 
cele de încălzire. Tapetele 
sau culorile vor putea în
călzi prin intermediul elec
tricității, uniform și rapid, 
mari suprafețe. Pentru | 
aceasta culorile necesare, | 
formate din substanțe or
ganice conținînd siliciu, 
trebuie să fie bune condu
cătoare de electricitate și 
căldură, neinflamabile și 
termogene. Aceste culori 
amestecate cu praf de gra- ■ 
fit pot rezista unor tempe- | 
râturi de pînă la 200°C, cu- ■ 
rentul circulînd prin inter- I 
mediul unor foi subțiri de • 
metal. Instalația electrică I 
nu este periculoasă pentru ■ 
că însumează maximum I 
30-40 de volți. Astfel, ta- | 
petele executate din cau
ciuc siliconizat, căptușit cu 
o țesătură din fibre de sti
clă, pot asigura, simplu și 
eficient, încălzirea unei 
mari întreprinderi.

Acupunctura ’

vindecă surzenia ?

Recent, dr. R. Umlauf a 
efectuat o serie de demon
strații asupra pacienților . 
săi de la Școala pentru copii I 
surzi din Bratislava în 
scopul vindecării unor defi- I 
ciențe ale auzului pe baza ■ 
aplicării acupuncturii, Chi- | 
rurgul pornește de la premi- ■ 
sa că în organismul copiilor | 
în creștere se poate crea, > 
în mod teoretic, o legătură I 
auxiliară între centrele de • 
pe creier și organul recep- I 
tor. Această cale auxiliară I 
de auz, poate fi creată prin I 
înțepături nedureroase, cu | 
un ac gros de 0,2 mm. Dr. I 
Umlauf susține că repetarea I 
permanentă a acupuncturii I 
poate să ducă la o anumită I 
„obișnuință" a creierului I 
pentru stabilirea contactu- ■ 
lui cu organul de auz, deși I 
experiențe de pînă acum de- ’ 
monstrează că acupunctura I 
este eficientă numai în ca- 1 
zurile de slăbire sau, în ge- I 
neral, de afectare a auzu- ] 
lui, la copii cu dezvoltare I 
normală a intelectului.



VINERI, 10 AUGUST 1973 3

t PERIOADA
(Urmare din pag. 1)

menul de predare să fie res
pectat chiar dacă, deocamda
tă, stadiul lucrărilor de aici 
este întîrziat. Se va acorda 
sprijinul necesar, a continuat 
apoi vorbitorul, fie pentru a 
completa efectivele lotului cu 
muncitori calificați, fie pen
tru a efectua unele munci cu 
contribuție voluntar-patriotică 
atît la școală cit și la unele 
amenajări pe verticală și sis
tematizări la blocurile de lo
cuit — acestea din urmă cu 
valori mici — dar tocmai de 
aceea neglijate — prezentînd, 
însă, pentru înfățișarea urba
nistică a localităților mare 
însemnătate.

Revenind la activitatea des
fășurată de colectivul șantie
rului I.L.H.S. Iscroni se poate 
constata că unele din cauzele 
rămînerilor în urmă sînt o- 
biective. De pildă, schimbarea 
traseului lucrărilor de subtra- 
versare și canalizare de la 
colectorul Jiului de est, ceea 
ce a provocat o restrîng.ere a 
frontului de lucru disponibil. 
De asemenea, avansează greoi 
întocmirea documentației de 
execuție pentru, etapa a Il-a a 
regularizării Jiului de est. Așa 
cum s-a precizat în referatul

Doboritul copacilor cere îndemînare și forță, chiar dacă se 
realizează mecanizat. Deși foarte tinăr, drujbistul llie Adochiței 
de la Explotarea forestieră Aușelu, este apreciat de tovarășii 
de muncă pentru felul in care se achită de sarcinile ce-i revin. 

Foto : B. MIHAI

DE UliF PE
prezentat de tov. Emilian To- 
mulescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal 
Petroșani, beneficiarul, îm
preună cu constructorul, sînt 
pe cale' de a găsi soluții care 
se vor reflecta pozitiv în ac
tivitatea semestrului II. Este 
de neîngăduit, însă, așa cum 
se tinde de către conducerea 
șantierului, a fi transferate 
efective în zone din afara mu
nicipiului și neglijate astfel 
obiectivele care sînt în exe
cuție, faptul avînd repercusi
uni atît asupra volumului de 
realizări cît și asupra calită
ții muncii. Să ne oprim puțin 
asupra acestui din urmă as
pect.

După luni de încercări pe 
tronsonul Lupeni — Vulcan al 
conductei de alimentare cu 
apă sînt multe deficiențe, re
leva tov. Gheorghe Romoșan, 
directorul E. G. C. Petroșani. 
După cîteva probe nereușite, 
urmare a nerespectării tehno
logiei de lucru, persistă aici 
defecțiuni neînlăturate. Relu- 
înd ideea, tov. Stelian Popes
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean, a ară
tat că tergiversarea de către 
conducerea șantierului a re-

ȘANTIERE!
medierilor necesare de făcut 
nu are nici o justificare, că 
acestea trebuie să se încheie 
grabnic.

Cît privește investițiile so- 
cial-culturale, același vorbitor 
a precizat că nivelul realiză
rilor înregistrat în activitatea 
din municipiul Petroșani este 
inferior nivelului mediu în
registrat pe județ, ceea ce im
pune, implicit, amplificarea 
ritmului de construcții pe 
șantiere, mobilizarea mai bu
nă a capacității umane și 
tehnice de care se dispune 
pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan anuale, pen
tru lichidarea rămînerilor în 
urmă încă din lunile august 
și septembrie.

Sintetizînd cele dezbătute, 
tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
municipal, a accentuat nece
sitatea intensificării preocupă
rilor pentru realizarea inte
grală a planului de investiții 
social-culturale, a recomandat 
ca acțiunile desfășurate de 
constructori să fie sprijinite 
de unitățile economice, de or
ganizațiile obștești și de tine
ret, îndeosebi de consiliile 
populare pentru ca, odată cu 
extinderea cartierelor de lo
cuințe, să se poată asigura și 
eelelalte condiții de trai nece
sare populației.

Acum, în această lună fier
binte, șantierele dispun de 
toate condițiile pentru ca rea
lizările să sporească. Și în 
municipiul nostru, chemarea 
adresată constructorilor între
gii țări de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință a Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. de a-și 
concentra eforturile în peri
oada care urmează spre recu
perarea restanțelor și realiza
rea integrală a planului de 
investiții trebuie să-și găseas
că ecou, astfel ca ritmul de 
execuție să se intensifice, 
strădania celor ce muncesc pe 
șantiere să se concretizeze în 
lunile august și septembrie 
prin cele mai înalte cote de 
realizări.

Orizonturi de lumină și căldură
(Urmare din pag. 1)

brigada și-a propus această 
devansare. Promisiunea mi
nerilor trebuia respectată și a 
fost respectată cu strictefe : 
lunar, brigada realizează cel 
pufin două cicluri în plus, du
pă cum sună chemarea lan- *
sată abatajelor frontale or, a- 
ceasta înseamnă mii de tone 
cărbune în plus.

Mica publicitate
VIND urgent Moskvici 408 cu patru faruri, în perfectă 

stare. Str. Crișan, nr. 7 A, Lonea.
VÎND apartament str. Zamfirescu, bloc B 7, apartament 

1 Deva — Gojdu.

Sistematizare
In cadrul lucrărilor de 

modernizare a orașului, s-a 
înlocuit și vechea împrej
muire a stadionului „Jiul" 
din părțile laterale ale 
intrării din strada Republi
cii cu un gard metalic as- 
pectuos. Respectîndu-se ce
rințele sistematizării străzii 
principale, prin noul am
plasament al gardului, s-a 
creat în fața intrării o zonă 
verde dotată cu stative cu 
flori. S-a sporit totodată cu 
încă două numărul ghișe- 
elor pentru vînzarea bile
telor și s-a asfaltat intra
rea în arenă, lucrări care 
în ansamblul lor contribuie 
la ridicarea nivelului urba
nistic al orașului.

Excursie 
în Deltă

In prima jumătate a lu
nii septembrie (10—14 sep
tembrie a.c.) filiala Petro
șani a O.J.T. organizează o 
excursie de 5 zile în Delta 
Dunării.

Transportul se face cu 
autocarul, traseul străbă- 
tînd locuri deosebit de pi
torești ale țării.

Traversarea Dunării se 
va face la Brăila — Smîr- 
dan cu bacul.

După sosirea la Tulcea și 
vizitarea orașului cu împre
jurimile lui, se vor face 
excursii pe Dunăre, în Del
tă, pe canale, ghioluri, la
curi cu vaporașe ale Na- 
vrom, putîndu-se cunoaște 
bogăția și frumusețea a- 
cestui colț unic prin speci
ficul lui în țara noastră. 
Costul excursiei pentru o 
persoană este de 415 lei.

Șt. PUIU

Fiind spuse aceste lucruri 
despre ordine, despre devan
sarea ciclurilor, deși nu mai 
pot face nici o surpriză citi
torului, îmi îndeplinesc dato
ria de a înscrie și locul unde 
mă aflam: la mina Lupeni, 
sectorul IV, în abatajul fron
tal condus de comunistul Petre 
Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste, într-o brigadă afla
tă în plină efervescentă în 
aceste zile fierbinți de august.

SPORT « SPORT • SPORT

Pe locul 4!
In turneul de fotbal de 

la Festivalul mondial al ti
neretului și studenților 
(Berlin), la care, în rîndu- 
rile selecționatei de tineret 
din România, a evoluat și 
portarul Jiului Petroșani. 
Ion Gabriel, echipa română 
a obținut următoarele re
zultate : 1—1 cu Bulgaria, 
0—0 cu Cehoslovacia, 0—3 
(!, în semifinală, cu echipa 
R.D. Germane) și... 8—9 în 
partida pentru locurile 3—4, 
după prelungiri și acorda
rea de penalty-uri, cu echi
pa Poloniei.

In final, tinerii fotbaliști 
români s-au clasat pe locul 
4, din 6 echipe.

Istoricul relațiilor dintre fotbalul
petroșănean și craiovean

In ajunul meciului de de
but în noul campionat de fot
bal, în care sorții au desemnat 
ca partener pentru echipa 
noastră pe Universitatea Cra
iova, cred că este interesant 
de a face cunoscut iubitorilor 
acestui sport, relațiile fotbalis
tice dintre sportivii Văii Jiu
lui și cei ai Craiovei.

înaintea anului 1930, cele 
trei localități din Valea Jiu
lui — Petroșani, Vulcan, Lu
peni — aveau echipe care 
practicau un fotbal cu un ri
dicat nivel tehnic, care a con
dus echipele Văii Jiului în 
două finale ale campionatului 
național. In această perioa
dă, la Craiova fotbalul se ma
nifesta foarte timid, prin mo
desta activitate a grupurilor 
„Craiovan” și „Generala", a- 
ceasta din urmă formată în 
majoritate din jucători mili
tari proverjiți din orașele 
transilvănene.

Deși o deplasare la Craiova 
era, în condițiile de atunci, o 
adevărată expediție, echipele 
din Valea Jiului (care activau 
oficial în districtul Arad) se 
deplasau la Craiova pentru 
meciuri amicale de propagan
dă, aceste deplasări făcîndu-se 
pe cheltuială proprie.

In această perioadă, dife
rența valorică între echipe era 
atît de evidentă încît nu putea 
crea un patriotism local, ast
fel că jucătorii oaspeți erau 
cei care se bucurau de simpa
tia puținilor spectatori. Era 
foarte simpatizat mai ales 
fundașul Szabados, apreciat 
pentru jocul lui rapid și băr
bătesc, apropiat de tempera
mentul oltenilor.

Aceste meciuri ale echipe
lor din Valea Jiului prin spec
tacolele de bună calitate ofe
rite dau dreptul fotbalului jian 
să-și revendice o contribuție 
substanțială la dezvoltarea 
fotbalului craiovean.

Deși în 1925—1926 și 1927-

liceul industrial Minier
PETROȘANI
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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

Transferări aprobate
de Federația română de fotbal

3

Au fost’ luate în discuție și 
aprobate (în sfîrșit I) la F.R.F. 
ultimele cereri de transfer ale 
unor jucători de divizia A.

Au primit drept de joc ime
diat următorii fotbaliști : Du- 
du Georgescu pentru Dinamo 
București, Cupeiman pentru 
F.C. Petrolul, Ion Constantin 
pentru Sportul studențesc, 
Batacliu, Cosma, Gașpar (Di
namo), Făgaș (Jiul) pentru 
Progresul București, Negrea, 
Șumulanschi pentru Metalul 
București, Dumitriu III pen
tru Olimpia Satu Mare. Tu- 
fan pentru Delta Tulcea, Mu- 
șat pentru Ș.N. Oltenița, Ka
linin pentru C.S.M. Suceava,

1928 „Craiovan" iar în 1928—
1929 „Generala" ajung cam
pioane ale regiunii, partici
pante la faza finală a campio
natului național dintre cele 
12 regiuni, totuși nivelul jo
cului lor tehnic era destul de 
scăzut. Dovadă că în toamna 
anului 1929, cînd Jiul a trecut 
în campionatul districtului 
Craiova, a obținut după cum 
scrie ..Zsilvolgyi Naplo", din 
6 martie 1930, următoarele re
zultate : 6 meciuri jucate, 12 
puncte, 72 goluri marcate și 
2 goluri primite.

In perioada 1930—1940, fot
balul craiovean se ridică însă 
la un nivel foarte bun, partl- 
cipînd la campionatele divi
ziei B cu cunoscutele echipe 
„Craiovan" și ..Rovine Grivița" 
care jucau de la egal la egal 
cu Jiul, De exemplu. în clasa
mentul seriei a II-a și diviziei 
B pe anul 1935—1936 ele se 
clasează astfel : Jiul locul TI 
cu 16 puncte; Rovine Grivița 
locul 3 cu 15 puncte : Craio
van locul 5 cu 14 puncte.

In această perioadă, se ri
dică jucători de valoare ajun- 
gînd să achizițio ăm noi pe 

.Medve I, Hoit Vasile și Măn- 
diță, poreclit la Craiova
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1966-1967 3-2 2-1 3 8 2
1967-1968 2*1 2-0' '-TT 8 2
1968-1969 1-0 1-1 7 6 1 . Georgevici
1969-1970 1-0 1-1 4 7 .1 Georgevici
1970-1971 1-0 1-0 6 13 Sandu
1971-1972 4-0 3-0 8 12 2
1972-1973 4-1 1-1 2 10 1

Deci un clasament s-ar pre
zenta astfel :
„U“ Craiova 14 7 3 4 20-15 17
Jiul 14 4 3 7 15-20 11

De remarcat faptul că ,,U“
Craiova a realizat trei puncte

Rugiubei pentru Știința Ba
cău.

Cu „carantină" de 1 an de 
zile au fost transferați: Gri- 
goraș la C.S.M. Reșița, Ștefă- 
nescu la „U“ Craiova, Lică la 
F.C. Constanța, Rădulescu 
(Constanța), Cassai și Petrea- 
nu la Sportul studențesc, Be- 
lejușcă la „Poli" Iași, Jurcă 
la F.C. Constanța, Petre Ni
colae la F.C. Bihor, Mierluț 
la Minerul Baia Mare, Naom 
la Olimpia Satu Mare, Ologu 
la Corvinul Hunedoara, Cojo- 
caru (Sportul studențesc) și 
Szillagy (C.S.M. Reșița) la 
Mureșul Deva, Mioc la „Poli" 
Timișoara.

„Steaua Olteniei" unde se 
bucura de o popularitate care 
ar fi putut rivaliza cu cea ac
tuală a lui Oblemenco.

In anul 1940—1941 fuziona
te sub numele de F. C. Craiova, 
cele 2 echipe activează în di
vizia A și se clasează pe locul 
9. Cu ajutorul cîtorva foști in
ternaționali achiziționați din 
orașele transilvănene (Albu, 
Thierjing ș. a.) F. C. Craiova 
reușește să cîștige campiona
tul neoficial denumit campio
natul de război.

In 1946—1947, Craiova par
ticipă la reluarea diviziei A, 
se clasează pe locul 14 și re
trogradează. Cu Jiul a obținut 
rezultatele 1—0 (pe teren neu
tru la Caracal) și 0—4.

După aceasta, relansarea 
urmează abia din 1955 în divi
ziile C și B, pînă în 1964—1965, 
cînd Oltenia revine cu o echi
pă în divizia A.

In această perioadă relațiile 
cu Jiul se continuă prin me
ciuri amicale. Din 1966—1967, 
prin revenirea Jiului în divi
zia A, începe seria relațiilor 
oficiale din ce în ce mai pa
sionante, obținîndu-se în a- 
cești 7 ani următoarele rezul
tate : 

datorită celor trei autogoluri 
fără de care punctajul ar fi 
fost de 14 la 14.

Ioan BOGDAN

Aleea 
fruntașilor

In fața clubului sindicatelor 
din Lupeni a „apărut" într-o ți
nută nouă, impunătoare. a- 
leea fruntașilor Pe cîteva pa
nouri îngrijit, confecționate și 
proaspăt vopsite au fost ex
puse în rame, chipurile cîtor
va dintre cei mai stimați frun
tași ai minei Intre altele, pot fi 
văzute aici chipurile minerilor 
șefi de brigadă Petre 
Constantin, Erou al Mun
cii Socialiste, Vasile Rusu, 
Ion Țurcaș, Ion Gîrea. Vasile 
Rușitoru ș> Nicolae Ungurea- 
nu, ale maiștrilor mineri 
Ion Untea, Petru Am- 
bruș, Silviu Torbălescu, 
muncitoarei Dumitra Cîm- 
peanu, președinta comisiei de 
femei a minei și altora.

Recompense j

„recompense" j
Ion Florea, angajat în 

calitate de conducător 
auto la Autobaza de 
transporturi Petroșani, «
coloana Lupeni, efectua I
diferite curse în bene- I
ficiul anumitor persoa
ne. particulare care a- 
chitau pentru aceste ser
vicii taxele legale. Pro
filând de acest fapt, I.F. 
a beneficiat de diferite 
foloase materiale de la 
unele persoane cărora I 
le-a efectuat asemenea 
transporturi. De la Ion 
Paicu din Lupeni a pri
mit 6 litri de vin, o ra
ță și 60 de lei, deși a- 
cesta achitase taxa de 
transport de 400 lei. Și 
cum tot era el obișnuit 
să primească cîte ceva 
pînă la urmă a primit o 
„recompensă" (dar de 
data aceasta binemerita
tă) din partea instanței 
de judecată — detențiu
ne de 7 luni pentru re
compense necuvenite.

618 = 42 (!?)
Intr-una din zilele tre

cute, bufetiera George- 
ta Bob, care servește Ia 
bufetul din incinta Jude
cătoriei Petroșani, cerîn- 
du-i-se de către un con
sumator să facă o notă 
de plată a început să so
cotească oprindu-se la 
un moment dat, fiind în 
dilemă dacă 6X8 fac 
42 (sic !) sau 48. In pri
mul moment al nedume
ririi a optat pentru 42, 
însă, în urma unui con
sult... cu femeia de ser
viciu prezentă în sa
lă, a conchis totuși că 
s-ar putea ca 6x8 să 
facă 48.

„Bucuria" celui ce tre
buia să primească restul 
a fost efemeră. Conster
narea a fost însă mai de 
lungă durată, gindindu- 
se — nu fără năduf — 
oare pe ce criterii an
gajează conducerea 
I.C.L.S.A.P-ului vînză- 
tori cu o atît de pronun
țată pornire de a mal
trata milenarele reguli 
de calcul aritmetic ?

„Căldura” 
banilor 

i-a adus...

„răcoarea"
In ziua de 15 noiem

brie 1972, Cornelia Pa
trulea, din Lupeni că
lătorind cu autobuzul de 
la stația „Cina" spre 
centrul orașului, s-a a- 
șezat pe o banchetă ală
turi de S. Elena. Aceas
tă apropiere a făcut-o 
pe proaspăta pasageră 
să simtă......căldura" ba
nilor din buzunarul ve
cinei de călătorie, ten- 
tînd-o să-i „volatilizeze" 
Băgîndu-și cu prudență 
mîna în buzunarul veci
nei de banchetă, C. Pă- 
trulea n-a mai avut în
să și timpul suficient de 
a o mai retrage căci a 
fost surprinsă de ceilalți 
călători Drept răsplată, 
istanța i-a dat o pedeap
să de un an închisoare. 
„Căldura" banilor i-a a- 
dus astfel... „răcoarea".

DUMINICA, 12 AUGUST

8,00 Bună dimineața.
8,30
9,25
9,50

11,00

22,35 Telejurnal.
22,45 Duminica sportivă.

12,30
13,00-16,25

16,30

16,55

18,45

9,30 A fost odată ca nicio
dată.......Tinerețe fără
bătrînete" (II).

Telex.
Ansamblul folcloric 
al Uzinei de autoca
mioane Brașov.
De vorbă cu gospodi
nele
Roman foileton. „Noi
le aventuri ale Muș
chetarilor." Reluarea 
episodului VI.
Biblioteca pentru toți.
Telerama (reluare).

13,00 Telejurnal. 
16,00 
16,05

nea „Seară pentru ti
neret"

11,10 Istoria filmului sonor: 
„Generație".- Școala 
poloneză de film.

16,00-17,00 Teleșcoală.
Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (7).
Telex.
Tragerea Loto.
Cunoașteți legile ? 
Publicitate.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.
feleconferință de pre
să.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Versuri
Recital Irina Loghin 
Prim-plan. Ing. Anto
nică Dijmărescu, o- 
țelar — șef la‘Com
binatul siderurgic 
șița.
Pagini de 
venturi în 
piatră.
Teleglob. 
Indonezia.
24 de ore.
Sport. Jocurile mon
diale universitare — 
atletism și gimnasti-i 
că. Selecțiuni înregis
trate de

19,30 Telejurnal.
20,00
20,05

za caravanei" (relua
re).

11,50 Panoramic științific 
(reluare).
Melodii populare cu 
Maria Păunescu. 
Teleobiectiv.
Telejurnal.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Aspecte de la cel de-al 
IX-lea Festival de fol
clor de pe litoral 
Reportaj la un festi
val : „Vacanțe muzica
le" la Piatra Neamț. 
1001 de seri.

montaj muzicai-lite- 
rar din opera lui Geor
ge Coșbuc.

11,40 La ordinea zilei. Azi, 
județul Bacău

11,55 Revista liternr-artis-

13,00 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

13,10 Telejurnal.
17,30 "

Cîntecul săptămînii.
Cinstire patriei. Ver
suri.
Teleobiectiv.
Telecinemateca

10,00
10,05

LUNI, 13 AUGUST Curs de limbă rusă.
Recapitulare (6>. 
Telex.
Publicitate. 
Tehnic-club.
Imagini din Pakistan

Cravatele roșii.
Film serial: Daktairi.
Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei.

Album dumi
nical.
Film serial: „Arthur" 
— „Prizonierul" (epi
sodul III).
Fotbal: Politehnica
Iași — Sportul Stu
dențesc (divizia 
Transmisiune de 
Iași.
Vetre folclorice. Nopți 
de Sînziene pe Valea 
Vișeului.
Versuri.
Publicitate.
1001 de seri.

Săptâmîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămî
nii. „A doua tinere
țe".
Teledivertisment: „Li
niște ! Scuturăm 
voare !“.

Comici vestiți ai 
nului... și încurcătu
rile lor casnice.
Vedete ale cîntecu
lui : Mieko Hirota 
(Japonia).

18,00
18,05

18,20
18,50

19,05

(5).

Azi,

de

A) 
la

20,50

20,15
20,35 Ci

12,30

19,05
19,15
19,20
19,30 Telejurnal.

17,30 Curs de limbă fran
ceză. Recapitulare 
Telex. 
La ordinea zilei, 
județul Bacău. 
Căminul.
Scena. Emisiune
actualitate și critică 
teatrală.
Imagini din Republi
ca Africa Centrală. 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Cîntecul 
Ancheta 
natura" 
Revista 
tică TV.
Roman foileton i „Ve- 
rișoara Bette". Ecrani
zare a romanului cu a- 
celași titlu de Honors 

a

săptămînii.
TV,; „Noi șî

literar-artis-

20,10

20,35

21,50

22,20

ecra-

21,30

22,15

18,00
18,05
18,10
18.30
18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 ~
20,05
20.20

21,45

22,00
22,30

12,40
13,00
17,30

te.30

Cîntecul săptămînii. 
Reflector.
Seară de teatru: 
„Intîlnire peste ani" — 
de Lucia Demetrius.
Angelica Stoican — 
interpretă a cîntecului 
popular din Mehedinți. 
24 de ore.
Gala maeștrilor, 
zosoprana Elena 
nei, prim-solistă 
perei Române 
București, interpretea
ză arii din opere.

Mez-
Cer- 

a O- 
din

de Balzac. Partea 
II-a.

24 de ore.

MARȚI, 14 AUGUST

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Ancheta TV: „Noi 

natura".
10,50 Teleenciclopedia 

luare).
11,30 Telecinemateca 

tru tineret. „Fii 
pînă la moarte".

Și

(re-

pen- 
bun

MIERCURI, 15 AUGUST

9,00

9,30

Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (7).
De la Alfa la Omega 
— enciclopedie pentru 
elevi.
Telex.10,00

10,05 Prim-plan : <
Giucă

10.30 Film serial: 
iubire a Iui 
(episodul IV).

11.30 Popas la Herdou

Seorgeta

w | > pentru 
f IZ săptâmîna 
I V viitoare

17,00

18,45

tică TV. (reluare). 
Muzică populară 
Telejurnal.
Matineu de vacanță i 
„Pinguinul" — pro
ducție a studiourilor 
cinematografice polo
neze.
Fotbal : F.C. Constan
ța — Steaua (divizia 
A). Transmisiune de 
la Constanța. In pau
ză : Telex. Tragerea 
Pronoexpres.
Itinerar congolez — 
film documentar.

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricult’iră.

19,20 1001 de seri.

22,40

JOI,

18,30
18,35

18,00
18,05
18,15
18,30
18,35

10,35

10.55

18,50 18.50

11,45
12,30

„Că- 
caravanei".
ore. România în

19,20
19,30 Telejurnal.
20,00
20,05
22,00

ciul John Ford, 
lăuza
24 de 
lume.
Sport.
diale
lecțiuni 
de la Moscova.

Jocurile mon- 
universitare. Se- 

înregistrate

16 AUGUST

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

9,30 Prietenii lui Așchiuță. 
10,00
10,05
10,25

Telex.
Tehnic-club.
Telecinemateca: Cic
lul John Ford: „Călău-

Cîntecul săptămînii. 
Seară pentru tineret.
24 de ore. Din țările 
socialiste.

22,30 Sport. Jocurile mon
diale universitare — 
atletism și gimnasti
că. Selecțiuni înregis
trate de la Moscova.

VINERI, 17 AUGUST

9,00 Curs de limbă rusă. 
Recapitulare (7).
O viață pentru o idee : 
Dimitrie Cantemir.

Telfex.
Pagini muzicale de 
mare popularitate in
terpretate de pianis
ta Liana Șerbescu.

10,35 Selecțiuni din emisiu-

9,30

10,00
10,05

19,20
19,30 
20,00
20.05
20,25
20,50

21,15

21,40

22,00
22,20

SIMBAtA, 18

Re-

umor: 
epoca

Imagini

A-
de

din

la Moscova.

AUGUST

limbă germa
nă. Recapitulare (6).

9,00 Curs de

Telex.
Caleidoscop 
artistic.
Publicitate.
Emisiune în 
mană.
Teletop ‘73.
Craiova — 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Cîntecul săptămînii.
52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

20,15 Teleenciclopedia.
• Letopiseț.
• Breviar.
• Coloana vertebrală. 

Publicitate.
Film serial î Mannix. 
Emisiune muzicală fil
mată de la Mamaia 
la Mangalia.

22,30 Telejurnal.
22,40 Sport. Jocurile mon

diale universitare — 
atletism și gimnastică. 
Selecțiuni înregistrate 
de la Moscova.

cultural-

limba ger-

18,15
19,00
19,20
19,30
20,00
20,05

20,55
21,00
21,50

reportaj.

P R R U L
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SoltHlilH mini Itlii fe 
..Erou al MH tatt Mi"

Mini ta Stoica
(Urmare din pag. 1)

In aplauzele celor prezent!, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a înmînat 
înalta distincție conferită to
varășului Chîvu Stoica, preșe
dintele Comisiei Centrale de

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
MCOLAE CEAUȘESCU

(Urmore din pag. 1) 

cred că vorbește de la sine 
despre înalta apreciere pe care 
partidul, conducerea sa o dau 
activității tovarășului Chivu 
Stoica.

Fără îndoială, cu toții — sau 
cei mai mulți — cunoaștem 
îndeaproape activitatea pe 
care a desfășurat-o tovarăș»! 
Chivu, Mulți din cei ce se află 
aici au lucrat direct cu el în 
diferite domenii de activitate : 
Sîntem aici cîțiva care îl cu
noaștem din anii ilegalității, 
din închisori, din lagăre. Știm 
că întotdeauna Chivu Stoica 
a acționat nentrv a-.și aduce 
contribuția la întărirea parti
dului. a unității sale, iar în 
anii d» după ’■> August. Ia 
dezvoltarea si consolidarea 
statului nostru socialist.

Poporul român a obținut 
într-adevăr. succese mari în 
construcția societății socialis
te si a trecut la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Se înfăptuiește cu 
succes programul elaborat de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională ale partidu
lui. Putem spune că partidul 
nostru își îndeplinește în bu
ne condițiuni rolul său de forță 
politică conducătoare a între
gului popor, a întregii noas
tre societăți. Menționez aceas
ta pentru că, în activitatea sa, 
tovarășul Chivu a adus o con
tribuție însemnată la întări
rea și dezvoltarea partidului. 
EI a înțeles întotdeauna că 
întărirea partidului, a unității 
și a forței sale este o condiție 
sine qua non a capacității de 
luptă a partidului, a îndeplini
rii cu succes a rolului său 
conducător în întreaga viață 
politică, ieconomică si socială.

Ca activist provenit din rîn- 
durile clasei muncitoare — 
clasa conducătoare a societă
ții noastre socialiste — tova
rășul Chivu Stoica a îndepli
nit și însărcinări directe în 
conducerea diferitelor organi
zații muncitorești, a organiza
țiilor sindicale ; el a acționat 
întotdeauna pentru îndeplini
rea liniei politice a partidu
lui de creștere a rolului con
ducător al muncitorimii, de 
asigurare a condițiilor pentru 
cș forța politică conducătoare 
a societății — clasa muncitoa
re — să-și poată îndeplini mi
siunea sa istorică în patria 
nostră. Știm bine că 
clasa noastră muncitoare 
își îndeplinește minunat 
rolul de exponent al în
tregii națiuni, de conducă
tor al construcției societății 
noi.

Partidul nostru acordă aten
ție alianței muncitorilor cu 
țăranii, considerind aceasta 
ca un factor primordial pen
tru asigurarea dezvoltării con
strucției socialiste. Am acor
dat și acordăm, de asemenea, 
o mare atenție intelectualită
ții, formării unei intelectuali
tăți noi, strîns legate de clasa 
muncitoare, de țărănime. Tre
buie spus că intelectualitatea 
noastră, în strînsă alianță și 
în colaborare cu muncitorimea 
și țărănimea, își aduce con
tribuția de mare preț la tot 
ceea ce se înfăptuiește în 
țara noastră.

TOASTUL TOVARĂȘULUI
CHIVU STOICA

(Urmare din pag ')

Vă mărturisesc sincer, că 
în decursul activității mele 
m-am străduit întotdeauna să 
aplic fidel și cu perseverență 
linia și îndrumările partidu
lui. In general atn reușit. Au 
fost însă și situații unde am 
greșit. Dar niciodată nu s-a 
stins și nu se va stinge cre
dința mea fermă în clasa 
muncitoare și partidul ei. 
pe-<!dnl comunist.

asigur, tovarăși, că față 
de aprecierile care s-au făcut 
asupra activității mele, față 
de atenția și căldura cu care 
am fost înconjurat cu acest 
prilet. voi răspunde cu mai 
multă perseverență și abne
gație în muncă, prin noi fapte 
de devotament față de partid, 
față de nolitica sa înțeleaptă 
și clarvăzătoare.

Nu voi precupeți nimic, ca, 
împreună cu toți comuniștii, 
cu întregul popor, să muncesc 
cu pasiune pentru înfăptuirea 
obiectivelor și sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului.

Mă bucur sincer că grăbim 
acum mai mult dezvoltarea 
societății, pentru a asigura 
celor de azi o viață mai bună.

Să grăbim pentru a reduce 
și a anula handicapul de Ia 
care am pornit, față de țările 
dezvoltate din punct de ve
dere economic, tehnic și ști
ințific. creînd astfel generați

Revizie a Partidului Comunist 
Român.

Tovarășul Nicolae Ceauș-escu, 
l-a îmbrățișat cu căldură pe to
varășul Chivu Stoica.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu sărbă
toritul.

Putem deci, spune că nu 
există latură a activității unde 
Chivu Stoica, în funcțiile pe 
care le-a avut și din însărci
narea partidului, a statului, 
să nu-și fi adus contribuția 
Ia înfăptuirea politicii noas
tre generale.

Cunoașteți atenția pe care 
partidul nostru a acordat-o 
și o acordă dezvoltării cola
borării cu țările socialiste, u- 
nitătii țărilor socialiste, a 
mișcării comunisto si munci
torești. a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste. Cunoașteți po
litica pe care o desfășoară 
România. partidul nostru, de 
dezvoltare a »nei largi colabo
rări internaționale cu toate 
nonoarele. cu toate forțele 
oare se pronunță pentru pace, 
nentr» o bimo mai hună și 
mai dreaptă. Si în acest do
meniu Chivu Stoica a avut di
ferite însărcinări. Doșfăsurînd 
-> activitate susținută el s-a 
achitat întotdeauna. în hune 
condițiuni. de. însărcinările 
nrimite din nartea conducerii 
'o nartid si de stat.

Ca aniversarea vîrstei de 65 
de ani si. mai cu seamă. Ia 
sărbătorirea unei activități 
îndelungate în rîndurile miș
cării revoluționare și pentru 
înfăptuirea programului de 
construcție a socialismului în 
(ara noastră, partidul, condu
cerea sa. dau o înaltă aprecie
re activității si muncii pe care 
a depus-o tovarășul Chivu 
Stoica.

Am lucrat cu el, lucrez și 
acum cu el, și apreciez că 
întotdeauna s-a străduit și se 
străduiește și acum să-și în
deplinească însărcinările în
credințate de partid. Aș pu
tea spune că pentru tineretul 
nostru, pentru activișțji mai 
tineri, activitatea, felul de 
muncă al tovarășului Chivu 
Stoica constituie un exemplu. 
Este necesar să se depună în 
continuare eforturi ca activul 
nostru de partid, tinerii acti
viști să-și ridice continuu ni
velul de cunoștințe, de pre
gătire, să facă totul pentru 
a-și îndeplini în cele mai 
bune condițiuni însărcinările 
pe care Ie primesc din partea 
partidului, a conducerii sale.

Vîrsta de 65 de ani nu este 
încă o vîrstă înaintată. De 
aceea, aș dori să urez tovară
șului Chivu mulți ani, să-și 
poată aduce în continuare con
tribuția activă la înfăptuirea 
mărețului program elaborat 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională, pentru 
a asigura poporului nostru o 
viață tot mai îmbelșugată și 
fericită, pentru a înfăptui pro
gramul de colaborare și pace 
cu toate națiunile lumii, pen 
tru a, face ca România -ă se 
bucure de tot mai mulți prie
teni, pretutindeni.

Cu aceste gînduri și urări 
propun să ridicăm acest pahar 
și să-i urăm tovarășului Chi
vu Stoica multă sănătate și 
fericire, succese. în activitatea 
sa de înfăptuire, alături de 
partidul nostru, de activul de 
partid, de conducerea parti
dului — a programului ela
borat de Congresul al X-lea.

La mulți ani !

ilor ce urmează după noi pers
pective tot mai frumoase și 
un viitor fericit

Avem pentru aceasta teme
iuri ferme : unitatea de gra
nit a partidului nostru comu
nist, unitatea moral-politică a 
întregii noastre națiuni în 
jurul partidului, conștiința 
revoluționară, responsabilita
tea față de toate perspectivele 
noi ce se deschid țării noastre.

Avem în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general, 
luptător dîrz, neobosit, patriot 
înflăcărat, marxist-internațio- 
nalist și militant de seamă al 
mișcării comuniste si munci
torești internaționale, care, 
fără preget, activează pentru 
cauza socialismului, a comu
nismului și a păcii în lume. 
A adus și aduce contribuții 
deosebite la elaborarea și pro
movarea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru, politică care cores
punde năzuințelor poporului 
nostru, politică care aduce 
poporului român, clasei mun
citoare din România, partidu
lui nostru, acea strălucire pe 
care o merită.

Cu aceste gînduri, ridic pa
harul pentru noi succese în 
activitatea partidului și statu
lui nostru !

— In sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ' si a tova
rășei Elena Ceaușescu !

— In sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor !

Conferința la nivel înalt a tarilor> 5

Commonwealthului
OTTAWA 9 (Agerpres). — 

Principala problemă aflată pe 
ordinea de zi a ședinței de 
miercuri după-amiază a Con
ferinței la nivel înalt a țărilor 
Commonwealthului a fost 
examinarea situației din Afri
ca în special a sancțiunilor 
împotriva regimurilor rasiste 
din Rhodesia și Africa de Sud.

Luînd cuvîntul, președinte
le Tanzaniei, Julius Nyerere, 
a cerut să fie luate măsuri 
mai severe împotriva regimu
rilor rasiste de la Pretoria și 
Salisbury, preconizînd, între 
altele, extinderea sancțiunilor 
Ia transporturile poștale și 
telecomunicații. Un punct de 
vedere asemănător au expus 
și reprezentanții Australiei și 
Noii Zeelande.

In intervenția sa, ministrul 
de externe al Zambiei, E. H. 
K. Mudenda. a declarat că în 
Africa de sud nu este posibilă 
o schimbare pe cale pașnică 
a situației, atîta timp cît se 
menține axa Pretoria — Sa
lisbury — Lisabona. Totoda
tă, el a afirmat că Marea Bri- 
tanie nu își asumă pe deplin 
obligațiile care îi revin în 
ceea ce privește sancțiunile 
împotriva Rhodesiei.

La rîndul său, președintele 
Nigeriei, generalul Yakubu 
Gowon, a declarat că, atît 
Commonwealthul, cît și alte 
organisme internaționale, tre

iugoslavo-ețjiptene
BELGRAD 9 (Agerpres). — 

Mitia-Ribicici, vicepreședin
te al: Prezidiului R. S. F. Iu
goslavia, l-a primit pe Moha
med Hafez Ismail consilierul 
președintelui Republicii Ara
be Egipt pentru problemele 
securității naționale, care a 
remis din partea președintelui 
R.A.E., Anwar Sadat, un me
saj adresat președintelui Io- 
sip Broz Tito.

După cum relevă agenția 
Taniug, în cadrul convorbirii 
au fost discutate probleme le
gate de colaborarea dintre 
cele două țări, pregătirea con
ferinței la nivel înalt a țări
lor nealiniate, care urmează 
să aibă loc la Alger, precum 
și probleme legate de evoluția 
situației din Orientul Apro
piat.

Situația din Cipru
NICOSIA (9 Agerpres). — 

In situația de încordare care 
persistă în Cipru, oamenii mun
cii din această țară, presa pro
gresistă, o serie de organizații 
obștești și cercurile largi ale 
opiniei publice continuă să-și 
exprime sprijinul față de poli
tica guvernului condus de ar
hiepiscopul Makarios, declarîn- 
du-se pentru depășirea crizei 
actuale, pentru rezolvarea, prin 
negocieri, a problemelor ci
priote, în condițiile menținerii

VINERI 10 AUGUST

9,00 Curs de limba rusă. 
Recapitulare (6).

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 Cîntă Maria Cornescu 
și Nelu Bălâșoiu.

11,20 Meridiane literare (re
luare).

11.40 Telex tehhico-știmțific 
12,00 Portativ ’73 (reluare).

Ecouri la Festivalul 
național , de muzică 
ușoară — Mamaia 
1973.

12.40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
iut.

13,00 Telejurnal.
15,00 Teleșcoală. Cu cartea 

în vacanță. 

buie să acționeze mai hotărît- 
pentru aplicarea sancțiuniloi 
împotriva regimului rasist al 
lui Ian Smith.

Raportul prezentat de Co
mitetul pentru sancțiuni al 
Commonvealthului face cu
noscut participanților , că sanc
țiunile împotriva Rhodesiei 
au . avut efecte parțiale asupra 
economiei acesteia și cere, tot
odată să se ia măsuri împotri
va acelor țări care nu respectă 
blocada instituită împotriva re
gimului lui Ian Smith.

Sesiunea extraordinară 
a Consiliului Ministerial 

al O.C.A.M.M.
DAKAR 9 (Agerpres). — 

Consiliul Ministerial al Orga
nizației comune africane, mal- 
gașe și mauriciene (OCAMM) 
s-a întrunit joi în sesiune ex
traordinară, la Dakar, pentru 
a examina situația care s-a 
creat după retragerea, în ultima 
lună, a altor trei state membre 
— Ciad, Camerun și Republica 
Malgașă — din OCAMM. Reu
niunea— la care au fost invi
tate. să participe și țările care 
s-âu retras din OCAMM (Con
go, Zair, Camerun, Ciad și 
Madagascar) — a fost convo
cată la inițiativa președintelui 
Senegalului, Leopold Sedar 
Senghor, președinte în exerci

Vedere a noului aeroport din Leningrad.

unui stat independent și unitar.
Conducerile Federației Pan- 

cipriote a Muncii (PEO) și 
Confederației Muncitorilor din 
Cipru (SEK) au dat publicității 
o declarație comună, în care a- 
dresează un apel membrilor ce
lor două centrale sindicale — 
cele mai mari din țară — să 
înceteze, Ia 10 august, lucrul 
pentru două ore, în semn de 
sprijin față de politica președin
telui Makarios.

16,00 „Trofeul Tomis" la vo
lei masculin : Româ- 
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.

18,50 Teleconferință de pre- 
să.

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 lingă tine 
„Secretarul de partid”

22,00 24 de ore.

Grupul țărilor africane ale 
Commonwealthului a alcătuit 
un plan în legătură cu proble
ma regimurilor rasiste din A- 
frica de sud și Rhodesia. A- 
cest plan preconizează între 
altele, că Marea Britanic tre
buie să intervină pentru a ob
ține eliberarea tuturor prizo
nierilor politici din Rhodesia 
și să ia măsuri pentru respec
tarea sancțiunilor și extinderea 
acestora la transporturile aeri
ene, poștale și telecomunica
ții.

țiu al organizației.
Una din principalele proble

me înscrise pe ordinea. de zi 
a sesiunii Consiliului ministe
rial este aceea de. a se clarifi
ca dacă OCAMM trebuie să-și 
continue existența și, dacă 
răspunsul va fi afirmativ, sub 
ce formă nouă ar putea face 
față organizația, la ora actua
lă, marilor mutații care au loc 
pe continentul african.

O a doua chestiune impor
tantă pentru Organizația co
mună africană, malgașă și 
mauriciană este cea referitoa
re la asocierea la Piața comu
nă a țărilor africane de limbă 
engleză.

Echipajul misiunii „Skylab-2“ 
iși continuă programul de cercetare 
a resurselor naturale ale Pămîntului
HOUSTON 9 (Agerpres). — 

Echipajul misiunii „Skylab-2“ 
și-a continuat programul de 
cercetare a resurselor’ natura
le ale Pămîntului prin inter
mediul camerelor de luat ve
deri ale laboratorului spațial. 
Folosind aparate ultrasensibi- 
le, astronauții au efectuat, cu 
ajutorul razelor infraroșii nu

22,30 Teleglob : Karlovy-
Vary — reportaj fil
mat.

22,50 Cîntece oltenești

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 23 
grade ; Paring 14 grade.

Minimele : Petroșani 13
grade ; Paring, 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea va fi 
in general frumoasă și căl
duroasă. Pe alpcuri se vor 
semnala averse izolate de 
ploaie în cursul după-amie- 
zii. Vîntul va sufla slab pînă 
Ia potrivit din sectorul 
nord-vestic.

Mitingul de la Nagasaki 
pentru comemorarea celor 

care și-au pierdut viața 
in urma bombardamentului 

atomic
TOKIO — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : In Parcul Păcii din Na
gasaki, a avut loc, joi, un. ma
re miting popular pentru a 
comemora tragedia trăită la 
9’august 1945, cînd deasupra 
orașului a explodat cea de-a 
doua bombă atomică, folosită 
de forțele americane împotri
va Japoniei. In timpul mitin
gului au avut loc servicii me
moriale pentru cele 70 000 de 
persoane care și-au pierdut 
viața în momentul exploziei 
și pentru cei care au încetat 
din viață în zilele următoare 
bombardamentului atomic. 
După minutul de reculegere, 
păstrat la aceeași oră cînd a 
explodat bomba — ora 11,12, 
primarul orașului Nagasaki, 
Yoshitake Morotani, a ■ citit 
..Declarația păcii" în numele 
tuturor locuitorilor orașului. 
(Intre aceștia se află încă 
circa 80 000 de persoane care 
mai suferă de pe urma radia
ției atomice). El a cerut să-se 
acționeze cu hotărîre pentru

Dezvoltarea industriei 
miniere în Peru

LIMA 9 (Agerpres). — Gu
vernul peruan a înregistrat 
scccese deosebite în dezvolta
rea industriei miniere, deveni
tă un sector-cheie al economiei 

meroase fotografii ale- unor 
zone întinse din . vestul Ocea
nului Pacific, vestul și sud- 
vestul Statelor Unite — Gol
ful Mexic, precum și unele 
regiuni din Brazilia și Colum
bia. A fost fotografiat, de ase
menea, un vulcan activ situat 
în Insulele Galapagos. Foto
grafiile executate vor servi ac
tivității de prospectare a re
surselor minerale, corectării 
unor hrăți ale Oceanului Pa
cific ca și studierii unor zone 
urbane întinse sau a regiuni
lor forestiere. Specialiștii a- 
firmă că ar fi fost nevoie de 
mai mulți ani pentru a culege 
informațiile pe care le-au ob
ținut cei trei astronauți.

Sport — Telex — Sport — Telex
NEW YORK , 9 (Agerpres). 

— Federația de tenis a S.U.A. 
a definitivat echipa care va 
întîlni în zilele de. 18, 19 și 
20 august, la Alamo (în apro
piere de . San. Francisco), for
mația României, în semifinala 
interzonală a „Cupei Davis" 
Din echipa americană fac 
parte cunoscutul campion 
Stan Smith, Tom Gorman, 
Erik van Dillen și. Marty Ries- 
sen. De remarpșt selecționarea 
Iui Marty Riesșen, care, de 
cinci ani, nu a mai, fost in
clus în echipa pentru „Cupa 
Davis".

ROMA 9 (Agerpres). • — Tra
diționalul concurs internațio
nal de atletism ,de la Viareg- 
gio a reunit, în acest an, spor
tivi și sportive din Bulgaria, 
Cehoslovacia S.U.A., Kenya, 
România, R. F. Germania, 

a șe interzice cît mai repede 
posibil, toate armele atomice 
și nucleare,, pentru a se evita 
repetarea tragediei orașului 
Nagasaki.

★
TOKIO 9 -- Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : In cadrul celei de-a 19.-a 
Conferințe internaționale îm
potriva bombelor atomice și 
cu hidrogen Gensuikyo, . la 
„Nagasaki Gimnasium Hall" a 
avut loc, miercuri, un mi
ting la care.au participat pes
te 6 000 de persoane.

La miting, reprezentantul 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din România, 
Dumitru' Chițoran, a transmis 
conferinței salutul mișcării 
pentru pace din România.

Au mai luat cuvîntul Mit- 
suhiro Kaneko.’ vicepreședin
te al • Secretariatului C.C. al 
P.C.J., ■ care a . adus salutul 
Partidului Comunist din Ja
ponia, precum și reprezentan
ții mișcărilor pentru pace din 
R. D. Vietnam, S.U.A., Austra
lia și Suedia.

naționale, relevă agenția Pren- 
sa Latina.

Datorită unui vast program 
privind construirea de noi to
pitorii și rafinării pentru pre
lucrarea minereurilor extrase,
ca și lucrărilor de amenajare a 
noi mine și de extindere a ce
lor existente, exporturile pe
ruane de argint, zinc, cupru, 
fier, plumb și petrol au ajuns., 
în cursul anului 1972, la va
loarea de 428 milioane dolari, 
ceea ce reprezintă o creștere 
de 17 la sută față de aceeași 
perioadă a anului precedent.

După cum a declarat minis
trul peruan al energiei și mine
lor, Jorge Fernandez Maldo
naldo, pe măsură ce noile o- 
biective vor intra în funcțiune 
Ia capacitatea normală — este 
vorba despre minele de la Toqu- 
epala, Tintaya, Santa Rosa, Cer- 
ro Verde și Cuajone — produc
ția globală se va ridica de la 
220 000 tone la 571 000 tone mi
nereuri extrase.

FAPTUL DIVERS 
PE GLOB

WASHINGTON 9 (Ager- 
preș). — Sperînd să devină 
primul om care traversează 
Atlanticul în... balon, Bob 
Sparks, un american în vîrs
tă de 37 de ani, a tăiat cablu
rile care legau nacela de Pă- 
mînt, dispărînd în ceafă. Pe 
aeroportul Bar Harbor, din 
Statele Unite, de unde a deco
lat originalul navigator, peste 
1 000 de oameni s-au adunat 
ca să ■ privească plecarea în 
această, nouă tentativă deose
bit de curajoasă. La plecare, 
Sparks a declarat că speră să 
ajungă în Europa, punctul de 
aterizare Hind situat, după 
părerea sa, undeva între Fin
landa și... Italia.

Nacela balonului este cons
truită din dluminiu, în așa tel 
Incit să se poată transforma, 
la nevoie, într-o barcă, fiind 
prevăzută cu catarg și pînză.

ir
GENEVA 9 (Agerpres). — 

FAG) anunță că alte state afri

1 Noua Zeelândă, Iugoslavia, 
Spania, Anglia, Ungaria, Ita
lia și alte țări.

Un frumos-succes a obținut 
atletul român Csaba Dosa, în
vingător în proba de săritură 
în' înălțime cu 2,15 m Cu ace
lași rezultat,' cehoslovacul 

►-Vladimir .Maly s-a clasat pe 
locul doi. iar bulgarul Petr 
Bogdanov a ocupat locul trei 
cu 2,10 m.

Performera reuniunii a fost 
sportiva italiană P.aola Pigni. 
care a stabilit cea mai bună 
performanță mondială în pro- 

■ ba 'de; o ; milă, cu timpul de 
4’29”5/10. Pe l'ocul: secund s-a 
clasat , Christa- Merten (R. F. 
Germania) — 4’43”3Z10.

RIO DE JANEIRO 9 (Ager- 
preș) . — Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a ob
ținut prima sa victorie în ca
drul turneului interzonal de

• Cu prilejul vizitei ofi
ciale efectuate in Irak, mi
nistrul secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exte
rior, Nicolae M. Nicolae, a 
conferit cu Taha Al-Jazrawi, 
membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, 
ministru al industriei și 
ministru interimar al petro
lului și resurselor miniere.

• Camera Deputation . dip 
Argentina a aprobat un . pro
iect de lege care stabilește re
gimul impozitelor în agricul
tură în raport cu . suprafața 
terenurilor aflate în proprie
tate și fixează, totodată. . noi 
norme privind creșterea con
tribuției acestui important 
sector al economiei la progra
mul de reconstrucție națio
nală.

4 Președintele Salvador 
Allende l-a primit pe minis
trul de stat algeria» însărcinat 
cu transporturile. Rabah Ri- 
tat, care i-a transmis. din 
nartea președintelui Houarl 
Boumediene, invitația oficia
lă de a participa Ia cea de-a 
oatra conferință la nivel înalt, 
de Ia Alger, a țărilor nealini
ate — transmite agenția 
Prensa Latina.

• La 8 august, între împu
ternicitul Ministerului trans
portului al R.D.G., Heinz Ger
ber. și împuternicitul Minis
terului federal pentru comu
nicații al R.F.G.. Adalbert 
Stoltenhoff, a avut loc o Con
vorbire în legătură cu zilele 
în care se poate călători între 
cele două state germane, în 
regiunile de graniță, prevăzu
te în. acordul care reglemen
tează bazele relațiilor dintre 
cele două state germane.

• După o perioadă îndelun
gată de secetă. într-o regiune 
din lunca rîului Awash (Nord- 
es ul Etiopiei) au căzut ploi 
niitcrnicc. nrnvocînd inunda
ții. 2 000 do familii au rămas 
fără adăpost.

• O puternică explozie a 
survenit la rafinăria Abqaiq 
din Arabia Saudită, provocînd 
moartea a 15 persoane și nu
meroși răniți.

d Opt mineri și-au pierdui 
viața într-un accident surve
nit Ia mina Sachssen din apro
pierea orașului Heesen.

cane au fost lovite de secetă, 
care „a făcut probabil nume
roase victime în fările din 
zona Saharei". Este vor
ba de Algeria, Nîaroc și 
Tunisia. Situația pare să fie 
deosebit de gravă și în Etio
pia și Gambia, aceste fări ce
tind ajutor FAO.

ir
DELHI 9 (Agerpres). — Dau

nele provocate de revărsarea 
fluviilor Gange și Jamma se 
ridică la aproape un miliard 
de rupii. Au fost afectate de 
inundații 3 475 de puncte 
populate, culturile au fost dis
truse de pe o suprafafă de 
200 000 ha, 1,5 milioane locui
tori rămînînd fără adăpost.

ir
MADRID 9 (Agerpres). — 

Numărul turiștilor spsiți anul 
acesta in Spania va depăși 
numărul populației tării — 34 
milioane locuitori.

șah de Ia Petropolis (Brazi
lia). Jucînd cu piesele albe, el 
l-a învins în 40 de mutări pe 
maestrul canadian Petei 
Byasas Partida centrală a 
rundei a 12-a, disputată între 
marii maeștri Lubomir Liu- 
bojevjci și Lev Polugaevski, 
s-a încheiat remiză. Savon a 
eîștigat la Panno, Smîslov la 
Hug și Keres la Kagan. Restu! 
partidelor, printre care Por- 
tish — Tân și Meckîng — 
Gheller, s-au întrerupt.

SOFIA 9 (Agerpres). —- Ita 
Botevgrad au început întrece
rile .Tocurilor balcanice de 
baschet rezervate echipelor de 
juniori. Iată primele rezulta
te : Turcia - Selecționata se
cundă a Bulgariei 79—41 
(37—20): Grecia — România
57—44 (28 15) : Iugoslavia —
Bulgaria 70-61 (41—23).
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