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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Cuba
Convorbiri oficiale

Coordonatele majore ale cincinalului: 
PRODUCTIVITATE —

CALITATE ECONOMII!
A
învingerea rutinei

este și ea o cale de

reducere
a consumului

de energie
recent în ziarul 
între exploatările

Cu planul pe opt luni îndeplinit

La Palatul Revoluției din 
Havana au avut loc convor
biri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și tovarășul Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist 
prim-ministru al 
Revoluționar.

Au participat,
română, tovarășa 
Ceaușescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Ștefan Andrei,

din Cuba, 
Guvernului

din partea
Elena

I. F. A.
„Viscoza" Lupeni
Bilanț bogat Ia toți 

indicatorii economici

Raionul Bărbăteni 
al I. P. E. 6. Deva

secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al 
P. C. R., ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Mircea Malița, membru 
C.C. al P.C.R., consilier 
președintelui Consiliului 
Stat și Petre Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ambasa
dorul României la Havana.

Din partea cubaneză au 
luat parte tovarășii Osvaldo 
Dorticos Torrado, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele 
Republicii, Vilma Espin, mem
bru ai C.C. al P.C. din Cuba, 
președinta Federației femeilor 
cubaneze, Carlos Rafael Rod- 
riguez, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba,

al 
al 
de

viceprim-ministru, Pedro Mi- 
ret Prieto, membru al 
al P.C. din Cuba, 
ministru, Manuel
Hernandez, ministru al mine
lor, metalurgiei și combusti
bililor, și Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasador al 
Cubei la București.

Au fost discutate, într-o at
mosferă de cordialitate și cal
dă prietenie tovărășească, 
probleme ale construcției so
cialiste din cele două țări, ale 
dezvoltării în continuare a re
lațiilor de colaborare frățeas
că dintre 
Român și 
din Cuba.
Socialistă 
blica Cuba, precum și proble
me internaționale actuale de 
interes comun.

C.C. 
viceprim- 
Cespedes

Partidul Comunist 
Partidul Comunist 
dintre Republica 

România și Repu-

Notam 
nostru că 
miniere din Valea Jiului care 
au reușit să se încadreze in 
normele de consum la energia 
electrică, se află și mina Ani
noasa. Ca urmare ne-am pro
pus să scoatem la iveală, prin- 
tr-o scurtă investigație cîteva 
detalii care să exprime eu 
destulă convingere că, la fel 
ca și aici, la oricare unitate 
minieră, dacă se manifestă su
ficientă preocupare, reduce
rea consumurilor specifice de 
energie electrică este posibilă 
și că există, încă, suficiente 
căi neutilizate de îngrădire a 
risipei de energie.

Un prim exemplu în acest 
sens ni l-a oferit inginerul 
Ștefan Kuron, energetic ianul 
șef al minei Aninoasa :

— Pentru luna iulie, la mi
na Aninoasa, față de perioada

primei jumătăți a anului în 
curs, consumul specific plani
ficat de energie electrică pe 
tona de cărbune extras ă fost 
simțitor micșorat. Măsura lu
ată derivă atît din cerințele 
generale care se manifestă pe 
planul întregii economii — de 
a crește continuu, prin toate 
mijloacele, eficiența economi
că a unităților productive —, 
dar și din necesitatea concre
tă existentă la mina Aninoa
sa de a diminua în fiecare lu
nă a semestrului II cheltuieli
le suplimentare la energie e- 
lectrică înregistrate pe primul 
semestru, astfel ca aceste chel
tuieli să fie recuperate inte
gral pînă la sfîrșitul' anului. 
Este demn de semnalat că și

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

La mina Uricani

Zi de producție mărită
Peste 10 Ia sută reprezintă depășirea de plan înregistra

tă ieri, în schimbul 1, în abatajele minei Uricani. Succesul șe 
înscrie ca un autentic record de producție la realizarea căruia 
au contribuit toate cele trei sectoare de producție, din cadrul 
cărora s-au evidential brigăzile conduse de minerii NICOLAE 

STEFAN, PROCOPIE MOATER, GHEORGHE DRANAU, GHEOR- 
GHE NICHITA și IOAN PETREANU, la abataje cameră, pre
cum și brigada cunoscutului miner GHEORGHE SCORPIE, de 
la abatajul frontal nr, V/3.

Semnificativ este, și de această dată, ca și cu prilejuri 
anterioare, aportul activ al personalului de regie în aprovizio
narea operativă a fronturilor de lucru și asigurarea fără în
treruperi a transportului de materiale și a producției realizate, 
precum și aportul personalului ingineresc în acordarea unei 
asistențe tehnice competente, necesară brigăzilor.

Deci, ieri, la Uricani, ziua de producție mărită a început, 
încă din primul schimb, cu realizări superioare, cu o partici
pare responsabilă a acestui harnic colectiv, a cărui hotărîre 
este una singură : sporirea continuă a producției de cărbune, 
realizarea integrală a sarcinilor de plan din acest an.

In ziua de 29 august vrednicul colectiv 
al întreprinderii de fire artificiale „Visco- 
za“ din Lupeni a raportat îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan pe primele opt 
luni din acest an la toți indicatorii de bază 
— producție valorică globală, producția 
marfă, ca și la principalul sortiment al 
planului fizic, fire de mătase „viscoză". Ca 
urmare, pînă la sfîrșitul lunii se va reali
za peste planul valoric al primelor opt 
luni din acest an o producție de 600 000 
lei, producția marfă va fi superioară sarci
nilor cu 700 000 lei și se vor livra în plus 
4 tone de fibre „viscoza".

Se vor mai realiza, de asemenea, peste 
sarcina planificată, 200 kg. de sfoară „vis- 
coză“ și piese de schimb în valoare de 70 000 
lei.

De remarcat că toate aceste succese s-au 
obținut pe seama sporirii productivității 
muncii în perioada celor opt luni cu 500 
Iei/salariat față de nivelul valoric plani
ficat. Beneficiile suplimentare obținute în 
tot acest timp se cifrează la peste 250 000 
lei.

Peste 350 metri fizici de 
foraj suplimentar sarcinilor
Planul producției globale pe primele opt 

luni din acest an a fost realizat înainte de 
vreme și de către colectivul raionului Băr- 
băteni al întreprinderii de prospecțiuni și 
explorări geologice — Deva. De asemenea 
a fost realizat mai devreme și planul fizic 
de metri forați ■— și anume cu patruspre
zece zile.

Un calcul estimativ efectuat ieri de că
tre conducerea acestei unități economico 
îngăduie să se prevadă că pînă la sfîrșitul 
lunii se vor fora în plus peste 350 metri de 
sondă.

Aceste fapte lăudabile sînt un bun pri
lej de a evidenția pe cei mai harnici par- 
ticipanți la succesul colectiv. Este vorba 
de maiștrii sondori Dumitru State și Titu 
Popescu, de sondorii șefi Florea Marin, 
Matei Zaharia, loan Bloantă, Vasile Săuan, 
și Aurel Hîrnoveanu, de sondorii Dănilă 
Rogobete, Pompiliu Bălăcescu, Ioan Velcea, 
Nicolae Drăgan, Aristică Popescu și Vasi
le Oprea, de mecanicii Adrian Drăgan și 
Filip Mitrofan, de strungarii Ioan Toaxen, 
Victor Cazan și Dumitru Cornescu.

Toate aceste succese înseamnă punerea 
în evidență înainte de vreme a noi zone 
din zăcămintele de cărbune în Valea Jiu-

Ceremonia decorării tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu ordinul „Jose Marti",
cea mai înaltă

In sala de marmoră a Pala
tului Revoluției din Havana a 
avut loc, miercuri seara, cere
monia decorării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, cu Ordinul 
„Jose Marți" cea mai înaltă 
distincție a Republicii Cuba.

Dînd citire decretului prin 
care se conferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu acest înalt 
ordin, tovarășul Osvaldo Dor
ticos Torrado, președintele 
Republicii Cuba, a reliefat per
sonalitatea de revoluționar 
a conducătorului partidului 
și statului nostru, luptător 
hotărît împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo
colonialismului, prieten sin
cer al poporului și revoluției 
cubaneze, a cărui vizită repre
zintă un aport remarcabil la 
dezvoltarea în continuare a 
legăturilor dintre cele două 
partide și țări, o mărturie a so
lidarității poporului român că
ruia poporul Cubei îi acordă o 
înaltă apreciere.

Recepție
onoarea

distincție a Republicii Cuba
Răspunzînd, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a spus : Aș dori să 
mulțumesc Guvernului revolu
ționar pentru că în această 
seară mi-a înmînat acest înalt 
Ordin al Cubei care în mod 
semnificativ poartă numele e- 
roului național Jose Marti, 
conducător, în urmă cu aproa
pe un secol, a luptei de elibe
rare națională și socială a 
Cubei.

Aș dori să văd în acordarea 
acestei distincții o expresie a 
relațiilor de prietenie dintre 
partidele noastre comuniste, 
dintre popoarele român și cu
banez, care, sub conducerea 
partidelor lor comuniste, fău
resc orînduirea nouă socialis
tă.

Totodată, văd în aceasta o 
dovadă a solidarității dintre 
partidele și popoarele noastre 
în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului' și 
neocolonialismului, pentru a- 
firmarea în lume a dreptului 
popoarelor de a fi deplin 
stăpîne pe propriile lor des
tine.

Sînt depsebit de impresio-

nat de primirea călduroasă pe 
care ne-ați rezervat-o astăzi, 
dumneavostră și populația ca
pitalei Cubei revoluționare. 
Am văzut și văd în aceasta 
o expresie a dorinței de a dez
volta larg relațiile dintre po
poarele noastre. Așa cum po
porul român și-a manifestat 
sentimentele sale cu prilejul 
vizitei tovarășului Fidel Cas
tro în România, tot așa, în 
manifestarea de astăzi a popu
lației capitalei dumneavoas
tră, constat voința popoarelor 
noastre de a conlucra pentru 
victoria socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Fără îndoială, popoarele 
noastre, român și cubanez, ac
ționează. pentru a dezvolta co
laborarea cu toate țările so
cialiste, cu toate popoarele. 
Prietenia dintre ele corespun
de intereselor victoriei so
cialismului în țările noastre, 
fericirii și bunăstării lor, 
zei socialismului și păcii 
întreaga lume.

Mulțumesc încă o dată 
tru această distincție, in
văd o apreciere .a _ politicii 
partidului și guvernului ro
mân.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este călduros felicitat și îm
brățișat de tovarășii Fidel 
Castro Ruz, Osvaldo Dorticos 
Torrado, Raul Castro, Carlos 
Rafael Rodriguez, de alți con
ducători de partid și de stat 
cubanezi.

In încheierea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și toyarășa Elena Ceaușescu 
s-au fotografiat cu tovarășii 
Fidel Castro Ruz și Osvaldo 
Dorticos Torrado.

cau- 
din

pen- 
care

oferită
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei

Elena Ceaușescu

După .seria de succese obținute în trimiterea la ziuă 
cit mai mult cărbune brigada condusă de minerul Eugen 
Voicu de la mina Petrila, continuă cu elanul ei mineresc șă 
aibe rezultate rodnice.

De altfel, aceasta se vede după chipurile brigadierului și 
ale ortacilor lui care raportează la ieșirea din șut un nou 
succes pe frontul cărbunelui.

r La extinderea și modernizarea preparației Lupeni

IIIIIII
i
I

t

0 raționalizare de mare eficientă
& Economii bănești în valoare de 

200 mii lei.
• Scurtarea cu 15 zile a duratei de 

execuție a silozului de preluare 
a cărbunelui.

este e- 
nivelul 

metri

seara, Comitetul 
Partidului Comu- 

și Guvernul 
al Republicii 

Cuba au oferit în saloanele 
Palatului Revoluției o recep
ție în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Fidel

Miercuri 
Central al 
nist din Cuba 
Revoluționar

alCastro Ruz, prim-secretar 
C.C. 'al P.C. din Ctiba, prim- 
ministru al Guvernului Re
voluționar, Osvaldo Dorticos 
Torrado, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cu
ba, președintele Republicii, cu 
soția, Raul Castro Ruz, al 
doilea secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Revolu
ționar, cu soția, Carlos Ra-

Hotă absorbantă 
de bucătărie

(Continuare in oaq j 4-a)

Confecții metalice de bună calitate,
livrate la timp

•Intre căutările asi
due pe care le mani
festă colectivul lo
tului Lupeni al șan
tierului T.C.M.M. 
pentru găsirea unor 
căi cit mai numeroa
se de economisire a 
fondurilor bănești de 
care dispun se în
scriu și raționalizări
le aduse unor soluții 
prevăzute în proiec
tele de execuție. Un

asemenea exemplu 
se materializează în 
momentul de față la 
construcția silozuri
lor pentru preluarea 
cărbunelui provenit 
de la mina Uricani 
care se realizează în 
cadrul noului obiec
tiv de investiții — 
extinderea și moder
nizarea preparației 
Lupeni — aflat în e-

xecuția colectivului 
acestui lot.

.— Lucrarea 
fectuată sub 
solului, la 11
adîncime, și la 3 me
tri sub nivelul albibi 
Jiului, în apropierea 
imediată a rîului, 
ne-a declarat ingine
rul Luca Suciu, șef 
de lot. In scopul e- 
vacuării apei prove
nite prin infiltrații, 
proiectul prevedea 
întrebuințarea unor 
epuizmente de apă, 
respectiv pompe de 
mare debit, modali
tate prin care urma 
a se asigura execuția

silozului prin săpă
turi în taluz.

Pentru a diminua 
o parte din cheltu
ielile prevăzute în 
costul acestor utila
je, al manoperei pe 
care o necesită folo
sirea lor și, mai ales, 
pentru eliminarea 
condițiilor grele de 
lucru ce s-ar fi ivit 
în prezența apei am 
adoptat o nouă solu
ție de execuție, a că
rei efect sîntem în 
măsură să-l obser
văm deja în urma 
lucrărilor efectuate. 
Este vorba de un e- 
cran de beton,

castrat în stîncă, e- 
xecutat împrejurul 
întregii lucrări, care 
elimină complet pă
trunderea apei în pe
rimetrul silozului. La 
adăpostul acestui e- 
cran se pot aplica, 
atît la săpare cît și 
la construcții, meto
de de lucru clasice.

Eficiența bănească 
obținută pe această 
cale este de 200 000 
lei, avantajele fiind 
cu mult mai mari da
că luăm în conside
rare că vom putea 
lucra în condiții ab
solut normale. In 
plus am „cîștigat" 
credem, ceva de ma
ximă însemnătate — 
vom scurta cu 15 zi
le durata de execuție 
a lucrării.

. Colectivul de muncitori 
din cadrul atelierului de 
confecții metalice al șantie
rului T.C.M.M., luînd exem
plul constructorilor bucu- 
reșteni, și-a intensificat e- 
forturile pentru confecționa
rea la timp și de cea mai 
bună calitate a construcțiilor 
metalice atît de necesare la 
loturile unde constructorii și 
montorii șantierului înalță 
noile obiective de investiții.

colectiv, fOlo-Astfel, acest 
sind bine timpul de lucru, a 
reușit ca înainte de finele a- 
cestei luni să raporteze că 
toate confecțiile metalice ca
re trebuiau livrate în această 
perioadă de timp, au luat 
drumul șantiereleor munici
piului.

In același timp, tinerii din 
organizația U.T.C. a atelieru
lui au prestat ore de muncă 
voluntar-patriotică în spri-

jinul producției, precum și 
pentru colectarea a 9 000 kg. 
fier vechi, care a- fost li
vrat I.C.M.-ului.

Printre tinerii
remarcat în mod 
mințim pe loan
cretarul organizației . U.T.C., 
Ion Albu, Mircea Dubaru, I- 
lie

care s-au 
deosebit a- 
Roncea, se-

Magazinul de obiecte 
electrotehnice din Petro
șani a primit recent și 
a pus în vînzare un nou 
aparat electro-casnic de
numit -Hotă absorbantă 
de bucătărie". Utilizarea 
acestuia este indicată în 
bucătăriile de familie cu 
posibilități limitate de 
aerisire. Aparatul se fi
xează pe perete la o dis
tantă de pînă la un me- 
tru de mașina de gătit, 
aragaz etc. și se pune în 
iunctiune, la dorință, 
prin introducerea lișei 
în priză. Cele două fil
tre ale aparatului asigură 
purificarea aerului vici
at in timpul gătitului 
prin reținerea vaporilor 
de apă, a grăsimilor și 
a mirosului.

Moscu și alții.

F. SIMION 
activist U.T.C.

Vinovății de degradarea a două 
etaje din blocul 45-Aeroport

să plătească toate „oalele sparte‘1

Peste 80 de excursii 
prin B.T.T.

H. ANTON

Vizita delegației C.C. al
P.C.R. în Austria

Conferința internațională 
P.U.GAV.A.S.H.

„A doua Balcaniadă de 
matematică pentru stu- 
denți și tineri cercetători"

Congresul Partidului 
mișcarea națională pen
tru revoluția culturală și 
socială din Ciad

• Activitatea echipajului 
misiunii „Skylab“

Adunarea generală a asocia
ției de locatari nr. 1 din cartie
rul Aeroport — Petroșani, ținu
tă incă în luna ianuarie a.c . a 
făcut propunerea — aprobată 
de Consiliul popular munici
pal, — ca blocului 45, situat 
în extremitatea sudică a car
tierului, să i se dea o altă des
tinație. Care a fost suportul a- 
cestei idei ? In edificiul res
pectiv locuiau, pe lîngă nefa
miliști, — în scopul pentru ca
re a și fost construit — mulți 
cetățeni care, intre timp, își 
intemeiaseră o familie. Și, 
spațiul ocupat de aceștia — 
doar o singură cameră de lo
cuit, instalațiile sanitare fiind 
de folosință comună — nu era 
corespunzător pentru convie
țuirea în bune condițiuni a 
unei familii; formate în une
le cazuri din. 4—5 persoane. Ca 
atare, s-a luat hotărîrea de 
a se repartiza locatarilor din 
acest imobil alte spații de lo
cuit în blocul 19/A de pe stra
da, Unirii, urrnînd ca blocul 45 
să" fie transformat în cămin 
pentru nefamiliști și să fie ad-

ministrat de către 
T.C.M.M. și mina 
unități din cadrul cărora unii 
salariați nefamiliști urmau să 
locuiască aici. După mutarea 
celor care au locuit în acest i-

. mobil s-au efectuat, 
asociația de locatari, 
în valoare de 25 000 
mînd ca peste puțin 
merele în noua lor înfățișare, 
să-și primească locatarii. Dai. 
de la data terminării reparați
ilor — mai bine de trei Iun' 
— și pînă la ora actuală, eta
jele 3 și 4 din acest bloc își tot 
așteaptă locatarii. Motivul a- 
cestei îndelungate așteptări ? 
Refuzul minei Aninoasa, prin 
persoana tovarășului Ștefan 
Fogel, gospodarul minei, de a 
mai prelua aceste etaje, care 
între timp ău cunoscut o me
tamorfoză bizară. In aceste 
luni, în care s-au tergiversat 
inexplicabil lucrurile, în sen
sul amînării sine-die a preluă
rii de către beneficiar a ca
merelor destinate căminului,, 
în aceste spații s-au mutat a-

șantierul 
Aninoasa,

de către 
reparați; 
lei, ur- 
timp, ca-

buziv diferiți cetățeni, unii 
chiar cu familiile. Etajul 3, 
mai ales, a devenit un hotel 
sui-generis pentru tot felul de 
pierde-vară și indivizi cu 
preocupări dubioase. In came
rele proaspăt zugrăvite s-au 
instalat fiecare din cei veniți, 
lupă bunul plac, cu ceea ce 
au avut, improvizîndu-și din 
trei camere cîte un „aparta- 
ment“ : dormi tpr, bucătărie și 
chiar... toalete (sic). Au fost 
unii care-și țineu chiar și găi
nile în camere și cîinii legați 
de... calorifere. Unii dintre „oas
peții" nepoftiți au fost evacuați, 
dar,. în urma lor, au rămas 
„amprente'* greu de descris. 
Alții încă la data vizitei noas
tre în acest imobil mai conti
nuau să locuiască aici : Ma
ria Predatu, muncitoare la 
șantierul T.C.M.M. împreună 
cu fiica sa Elena Popa, fără o- 
cupație, pe care am găsit-o în

, . ; ț .. . / . . .
Ionel ȚABREA

(Continuare in pag. a 3-a)

1 Sub îndrumarea 
misiei municipale de 
rism a U.T.C., de la 
ceputul acestui an, s-au 
organizat nenumărate 
excursii și drumeții. Nu
mărul excursiilor evi
dențiază intensa preo
cupare a organizațiilor 
de tineret, a filialei 
B.T.T. Petroșani în do
meniul turismului. Tată 
cîteva cifre edificatoare 
pe localități : La Petro
șani s-au organizat 37 
excursii prin țară și ju
deț, la Lupeni 15. Vul
can 10 ; în celelalte lo
calității numărul ex
cursiilor este asemănă
tor, depășind pe muni
cipiu cifra de 81. Aceas
tă cifră, nu include dru
mețiile la cabanele tu
ristice din municipiul 
nostru.

co- 
tu- 
in-

Ultima serie în 
tabără

Ieri dimineață au ple
cat spre tabăra de odih
nă de la Năvodari ultima 
serie de copii din "Valea 
Jiului formată dintr-un 
grup de 50 pionieri și 
școlari. Tot ieri au sosit 
din tabăra de la Săliștea 
Sibiului cei 40 de elevi 
care și-au petrecut aco
lo o oarte din vacantă.
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Ocrotirea unor categorii
de minori

vicii în rîndul altor minori cu 
care vin în contact).

Fără a exemplifica, ținem 
să precizăm că și în cadrul 
municipiului nostru au fost 
depistați destui părinți, care, 
prin atitudinea necorespunză
toare ce o au față de crește
rea și educarea copiilor, do
vedesc că nu și-au înțeles ro
lul lor social în calitate de 
reprezentanți legali ai acestor

lîngă comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, 
precum și în unele municipii. 
Și în municipiul Petroșani 
funcționează o asemenea co
misie. Ea cuprinde în compe
tență numai minorii lipsiți 
de familie sau a căror dezvol
tare fizică și psihică nu poate 
fi realizată în familie, puțind 
dispune numai încredințări u- 
nor familii sau în leagăne și

internării dictată 
minorului, 
internărilor în în

atentă, 
lîngă

Pn contextul politicii gene
rale a partidului și statului 
nostru, de ridicare continuă a 
nivelului de trai al întregului 
popor, problema creșterii și 
educării tinerei generații, 
schimbul de mîjne în edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, se află la 
Ioc de cinste. Această preocu
pare majoră își are reflectarea 
și în prevederile legale, unde, 
ocrotirea minorilor se bucură 
de o reglementare 
amplă și eficientă. Pe
ocrotirea asigurată în primul 
rînd prin dispozițiile Codului 
Familiei precum și prin alte 
acte normative, pe linia unei 
continue îmbunătățiri a legis
lației, răspunzînd unor necesi
tăți reale, în anul 1970 a fost 
elaborată Legea nr. 3 
regimul ocrotirii unor 
rii de minori. Această 
venit să asigure o mai 
tă ocrotire acelor minori care, 
datorită unor situații speciale, 
nu au condițiile necesare pen
tru dezvoltarea fizică, morală 
și intelectuală normală, ocro
tire care se realizează prin 
diferite forme și mijloace spe
ciale.

In concepția socialistă, fa
milia este aceea care are me
nirea de a asigura creșterea 
și educarea minorilor, atît 
printr-o existență materială 
normală cît și printr-o educa
ție conformă cu principiile 
moralei socialiste. Există însă 
unele situații în care acest 
climat favorabil, în care ar 
trebui să se dezvolte minorul, 
din diferite motive, lipsește și 
astfel, nevoia unei ocrotiri 
speciale apare imperios. Por
nind tocmai de la astfel de si
tuații, legea stabilește urmă
toarele categorii de minori 
care urmează a se bucura de 
ocrotire specială din partea 
statului :

— minorii lipsiți de familie 
(ai căror părinți sînt necunos- 
cuți, decedați, dispăruți, exe
cută o pedeapsă privativă de 
libertate, decăzuți din dreptu
rile părintești, puși sub inter
dicție etc.) și care nu au alte 
rude pentru a-i întreține;

— minori deficienți, a căror 
creștere nu poate fi asigurată 
în familie (în special defici
ent,! de ordin fizic sau psihic, 
care au nevoie de o îngrijire 
medicală calificată specială și 
nermanentă) ;

— minori a căror sănătate 
ori dezvoltare fizică, morală 
sau intelectuală este primej
duită în familie (familii dezor
ganizate ca urmare a viciilor, 
existența de boli, condiții de 
viață etc.) ;

— minori cu comportări care 
necesită luarea unor măsuri 
speciale (au comis fapte pe
nale dar nu răspund penal, 
prin comportările lor, duc la 
concluzia că pot săvirși fapte 
antisociale, au comiș contra
venții la regulile de conviețu
ire socială, sau prezintă peri
col social prin răspîndirea de

privind 
catego- 
lege a 
eficien-

LEGILE TARII
minori. Exemplul prost de 
care dau dovadă (alcoolism, 
comiteri de infracțiuni etc.), 
tratamente contraindicate apli
cate minorilor, nepăsarea față 
de modul cum se comportă co
piii lor la școală și în societa
te, lipsa de interes pentru 
creșterea și educarea acesto
ra, toate aceste atitudini re
probabile din partea unor pi- 
rinți i-au determinat pe unii 
din copiii lor să comită fapte 
antisociale.

Pentru categoriile de minori 
mai sus amintite, legea preve
de, după caz, o serie de for
me și instituții de ocrotire : 
plasament familial, încredin
țarea minorului unei familii 
sau persoane, încredințarea 
lor unei instituții de ocrotire 
(leagăne pentru copii, case de 
copii, grădinițe, școli generale, 
Școli profesionale, licee, că- 
mine-atelier etc.) De remarcat 
că aceste școli au un caracter 
special și ele sînt destinate 
minorilor deficienți fizic sau 
psihic, care se află In situați
ile amintite, cînd dezvoltarea 
lor nu poate fi asigurată de 
către familie. In ceea ce-i pri
vește pe minorii aparținînd ul
timei categorii — cei care prin 
comportările lor prezintă pe
ricol social — față de aceștia 
se poate lua măsura suprave
gherii deosebite sau cea a in
ternării într-o școală specială 
de reeducare. Precizăm că în 
cazul luării măsurii de su
praveghere deosebită, minorul 
este lăsat în grija părinților 
sau tutorelui care au îndato
rirea de a veghea îndeaproape 
asupra minorului pentru în
dreptarea sa și de a anunța i- 
mediat ce minorul se sustrage 
acestei supravegheri. In cazul 
cînd supravegherea se dove
dește neeficientă, se poate lua 
măsura internării.

Organismul care analizează 
situația minorilor din catego
riile amintite și care ia măsu
rile de ocrotire enumerate, 
este comisia pentru ocrotirea 
minorilor, ce funcționează pe

case de copii — restul forme
lor de ocrotire revenind com
petenței comisiei județene 
pentru ocrotirea minorilor. O 
comisie pentru ocrotirea mino
rilor este compusă din secre
tarul comitetului executiv, ca 
președinte, și delegați ai dife
ritelor organe de stat și ob
ștești care au atribuții în pro
blemele ocrotirii minorilor, 
precum și din părinți care con
stituie exemplu în creșterea 
și educarea copiilor. Comisia 
poate fi sesizată de existența 
minorilor din categoriile 
mintite, atît din oficiu, de 
gane de stat, organzații ob
ștești cît și în principiu 
orice persoană. După întocmi
rea unui dosar, în raport cu 
constatărilor făcute, comisia se 
pronunță, în termen de 30, de 
zile, printr-o hotărîre, prin 
care se dispune luarea vreu
neia din măsurile de ocrotire 
legale sau eventual, după caz, 
închiderea dosarului. Hotărî- 
rea se comunică părinților, 
tutorelui, autorității tutelare, 
procurorului și minorului dacă 
a împlinit vîrsta de 14 ani. îm
potriva hotărîrii date de comi
sie se poate face contestație la 
judecătorie, în termen de 5 
zile de la comunicare. Hotărî- 
rea dată de judecătorie este 
definitivă. După răm'merea 
definitivă, hotărîrea se pune 
în executare.

In ceea ce privește activita
tea comisiei municipiului nos
tru, ținem să remarcăm că a- 
ceasta s-a dovedit laborioasă 
și constituie o expresie a soli
citudinii deosebite față de a- 
ceastă problemă importantă 
pentru viața noastră socială. 
Un aspect asupra căruia mai 
trebuie îndreptată însă atenția 
este acela al punerii în execu
tare cît mai promptă a hotă- 
rîrilor. Perioadele precedente 
au consemnat cazuri în care 
unele hotărîri — mai ales de 
internări în instituții de ocro
tire — au fost puse în execu
tare, din diferite motive, cu 
întîrzieri mult prea mari față

a-
or-

de

de urgența 
de situația

In cazul 
stituții de ocrotire, statul este 
acela care asigură din buget 
cheltuielile necesare. Persoa
nele care, potrivit legii, au da
toria de a întreține pe minor, 
vor fi obligate să plătească lu
nar o contribuție pe toată pe
rioada cît durează măsura de 
ocrotire. Aceste persoane sînt 
conform prevederilor Codului 
Familiei, în ordine, următoa- 
rele : părinții, înfietorii, frații 
și surorile, bunicii, străbunicii, 
iar contribuția se fixează, de 
asemenea, conform legislației 
familiei și în raport de veni
turile de care dispune persoa
na respectivă. In această ordi- 
ne de idei, practica aplicării 
legii respective în municipiul 
nostru a scos în evidență ati
tudinea retrogradă a unor pă
rinți care, deși nu au‘fost ca
pabili de a asigura dezvoltarea 
normală a copiilor, dînd însă 
dovadă de interese înguste și 
meschine, s-au opus punerii în 
executare a unor hotărîri de 
internare privind pe copii lor, 
tocmai pentru a nu plăti a- 
ceastă contribuție, încurajîn- 
du-i chiar pe copii să pără
sească instituția (în special 
casa de copii școlari Uricani) 
unde statul le asigură creșterea 
și educarea necesară.

Or, prin astfel de atitudini 
acești cetățeni împiedică toc
mai ceea ce societatea noas
tră se străduiește să le asigure: 
dezvoltarea tuturor minorilor 
în cele mai bune condiții ma
teriale, în ambianță morală 
sănătoasă.

Ioan BARDAC, 
procuror 

la Procuratura locală — 
Petroșani

Copii, puteți
împreună cu tovarășul 

Costică Ignat, șeful biroului 
administrativ-social din ca
drul I. F. A. „Viscoza" Lu
peni, am vizitat, zilele tre
cute, grădinița și creșa de pe 
lîngă întreprindere, ocazie 
cu care ne-am convins încă 
o dată de grija părintească 
cu care sînt înconjurați co
piii salariaților întreprinderii, 
grijă ce dă părinților o de
plină liniște sufletească, 
care, transpusă pe planul 
producției, concură la obține
rea unor rezultate din ce în 
ce mai ‘bune, la locul fiecă
ruia de muncă.

— La creșă și grădiniță a- 
vem înscriși aproape 60 de 
copii — îmi spunea tovară
șul Ignat. Din cadrul grădi
niței, 17 copii au fost plecați

în noul an școlar

Condiții mal bune pentru legarea 
fnvățămfntulul cu practica de producție

Școlile generale și liceele de cultură generală vor beneficia 
în noul an de studii de condiții materiale mult mai favorabile 
pentru legarea procesului de învățămînt cu practica de producție. 
Paralel cu diminuarea activităților expozitive în favoarea celor a- 
plicative - menite să cultive dragostea elevilor față de muncă și sâ 
faciliteze deprinderile tehnico-productive necesare integrării rapi
de a tinerilor absolvenți în viața economico-socială_ - a fost rea
lizată repartizarea integrală a școlilor în patronajul întreprinderilor 
si unităților agricole. Numărul atelierelor-școală a crescut cu încă 
'2 000, ajungînd la peste 14 000, iar loturile experimentale și fer- 
mele-școală dispun de 10 500 hectare, cu 3 000 hectare mai mult 
decît anul trecut. (Agerpres)

Bilanț și angajare tot mai 
intensă a tineretului 

în muncă
de 

mi-
Activitatea desfășurată 

uteciștii de la exploatările 
niere Petrila și Lonea, antre
nați în inițiativa „Tineretul
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men", a constituit obiectul a- 
nalizei care a avut loc zilele 
trecute în ședința de birou a 
comitetului orășenesc U.T.C
— Petrila.

Cu acest prilej au fost evi
dențiate acțiunile de muncă 
patriotică desfășurate de tine
rii uteciști în sprijinul produc
ției la cele două exploatări și" 
rezultatele obținute pe 
educativă în formarea 
muncă și pentru muncă a tine-

linie 
prin

La intersecția de la Livezeni. Trafic intens in două sensuri: 
Petroșani - Lupeni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >.

Caleidoscop
tehnico-științific

. • In industria extractivă se extind o serie de metode 
de mare eficiență economică. In exploatările de minereuri 
neferoase din Baia Mare, de exemplu, mai bine de jumătate 
din volumul armării în subteran se realizează acum prin 
toreret. Un metru de galerie susținută pe această cale costă 
mai puțin cu aproape o sută de lei și elimină complet 
materialul lemnos, economisindu-se anual, mai mult de 
5 000 metri cubi lemn și cherestea.

In ce privește extracția au fost generalizate metodele 
de exploatare în abataje cu front lung sub tavan artificial, 
iar pentru straturile groase s-a recurs la dirijarea acoperi
șurilor prin surpare. Specialiștii studiază actualmente posi
bilitatea de trecere Ia procedeul rambleierii hidraulice a 
spațiilor exploatate, metodă care permite dublarea produc
tivității muncii, creșterea cu 50 la sută a vitezei de lucru și 
o mai bună concentrare a producției.

De asemenea, mai mult de jumătate din întreaga pro
ducție de sare a țării se c-trage prin metode moderne de 
lucru care implică costuri reduse și duce la realizarea de 
beneficii suplimentare. Printre acestea se numără : extracția 
sării cu ajutorul sondelor, a sondelor etajate sau în baterie. 
In curs de definitivare se află metoda de exploatare cu ca
mere mici și pilieri procedeu de pe urma căruia coeficientul 
de recuperare al rezervelor va crește cu 50 Ia sută față de 
metoda clasică.

© Mai puține ore la dentist! In sprijinul acestui dezi
derat vine procedeul de confecționare a coroanelor dentare 
din aur, elaborat de un grup de specialiști români. Aplicarea 
Iui cu succes la Centrul de stomatologie protetică din Bucu
rești a demonstrat eficiența tehnologiei, atît în ceea ce pri
vește reducerea cantității de aur întrebuințată cit și a timpu
lui de tratament al pacientului.

® Ultrasunetele cunosc o arie tot mai largă de utilizare 
în diverse domenii. Cercetări întreprinse de specialișiti ro
mâni au pus în evidență date interesante cu privire la influ
ența pozitivă a !o. asupra plantelor. Astfel, experimentările 
făcute pe diverse soiuri de griu au relevat efectul stimula
tor al ultrasunetelor în ce privește creșterea in lungime și 
în greutate a plantei, cit și a producției de boabe. S-a ob
ținut astfel un spor de boabe de 30—33 la sută față de con
dițiile normale de cultivare.

* Un colectiv de specialiști de la Institutul de cercetări, 
studii și proiectări silvice din Brașov, a conceput și realizat 
un sistem originial de recirculare a apei în depozitul-frigider, 
pentru păstrarea materialului semincer de foioase timp de 
cinci ani. Procedeu] permite, în același timp, economisirea 
anuală a 50 000 mc apă care pînă acum era folosită pentru 
răcire din rețeaua de apă potabilă a orașului.

veni, grădinița vă
în perioada 31 iulie — 19 au
gust în tabără la Bretea — 
Strei. La întoarcere, toată 
lumea a fost mulțumită. Atîț 
părinții, cît și noi dar... mai 
ales copiii. Și am avut de 
ce. La sosire, i-am văzut pe 
copii bronzați, dominați de 
voie bună și fiecare cu ceva 
greutate în plus față de cea 
de la plecare ! Așa < 
bine unor gospodari.
și grădiniță s-au făcu. in ul
timele luni numeroase repa
rații ; s-a vopsit și s-a văruit 
interiorul. De asemenea, cu 
aportul voluntar al părinți
lor, ca Vasile Capriș, Ion 
Bercheșan, Constantin Olaru, 
N. Hlaghi și alții, s-au con
struit și montat diferite apa
rate și instalații de joacă

așteaptă !
leagăn suspendat, vîrtelniță, 
balansoare și un solariu — 
care au umplut inimile copi
ilor de bucurie. Totodată, 
s-au cumpărat jucării noi, 
iar cele vechi mai puțin u- 
zate au fost recondiționate.

In planul de investiții al 
întreprinderii este prevăzută 
(cu darea în folosință în tri
mestrul III 1974) construirea 
unei grădinițe independente 
cu 100 de locuri, în acest fel 
mărindu-se și numărul locu
rilor existente în prezent la 
creșă. Bineînțeles că și con
dițiile vor fi altele, incontes
tabil mai bune față de cele 
existente în momentul de 
față, asigurîndu-se locuri 
pentru toți copiii salariaților 
întreprinderii.

@ Specialiștii institutului de cercetări 
finării din Ploiești, au inițiat în acest an o 
menite să ducă la sporirea, fără investiții 
capacității t de prelucrare a instalațiilor existente și la îm
bunătățirea calității produselor. In acest scop, au fost elabo
rate studii tehnico-economice privind mărirea capacității in
stalației de distilație atmosferică din cadrul combinatului 
petrochimic — Pitești, măsură care a adus unității un plus 
de prelucrare a materiei prime. S-a întocmit, de asemenea, 
un program complex de cercetări tehnologice pentru stabili
rea potențialului și calității unor derivate din țiței, determi
narea posibilităților de mărire a capacităților de prelucrare 
Ia unele instalații primare și secundare de Ia rafinăriile 
Ploiești, Teleajen și Uzina de petrol din Borzești.

și proiectări ra- 
serie de acțiuni 
suplimentare, a

M. BLENDEA

nimare a Spitalului unificat

din Petroșani.

stă
reșă

(Agerpres)

Pregătiri 
pentru sezonul 

rece

motivele Diesel hidraulice pe 
care o realizează brigada con
dusă de loan Marcu. Pereții 
acestei remize sînt construiți 
din sticlă de nevadă, ceea ce 
anunță apariția în incinta pre- 
parației a unei clădiri foarte 
frumoase.

retului.
Comitetul orășenesc U.T.C. 

Petrila a adoptat o serie de 
măsuri politico-organizatorice 
menite să impulsioneze anga
jarea tot mai plenară a tine
retului în eforturile pentru 
îndeplinirea planului, prin re
alizarea normelor de produc
ție, folosirea integrală a tim
pului de lucru, întreținerea 
corespunzătoare a utilajelor 
și instalațiilor din dotare —• 
direcții prioritare, concrete 
spre care este mobilizat între
gul tineret al patriei în vede
rea îndeplinirii angajamen
tului național : cincinalul îna
inte de termen !

încă de acum, la prepa
rația cărbunelui din Petrila, 
pregătirile pentru buna des
fășurare a procesului de pro
ducție în sezonul rece se des
fășoară cu intensitate. Brigada 
de întreținere condusă de Pa
vel Butuza a executat modifi
carea rețelei de încălzire la 
compartimentul de încărcare, 
prin înlocuirea a 3 aeroterme 
cu trei radiatoare instalate pe 
picioarele silozurilor de căr
buni spălați. Modificarea 
scoate din uz cele 3 aeroter
me, precum și motoarele elec
trice de acționare, realizîn- 
du-se în felul acesta și impor
tante economii de energie e- 
lectrică. De asemenea, la ban
da de claubaj a separației de 
cărbune au fost montate 3 ra
diatoare cu aburi. Echipa de 
întreținere a căii ferate nor
male condusă de loan Stoica 
a executat aducerea liniilor 
de cale ferată în toleranțele 
admise de R.E.T. (regulamentul 
de exploatare tehnică), scurge
rile de ape la toate ramifica
țiile din complexul Petrila și 
de. la Exploatarea minieră 
Dîlja, curățirea canalurilor 
dintre liniile pieței de mane
vră 
alte 
nul 
află
strucția remizei pentru loco

din zona cabinei nr. 1 și 
lucrări prevăzute în pla- 
de măsuri. In prezent se 
în fază avansată con-

Tot 
probleme 

de educație
Pe-Clubul sindicatelor din 

trila dispune de tot ce este ne
cesar pentru ca să desfășoare, 
în cele mai bune condiții, o 
activitate cultural-educativă 
variată și interesantă. Și este 
adevărat că îa clubul nostru 
au Ioc unele acțiuni care atrag 
un mare număr de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio
nari cu familiile lor.

Sîntem însă mai puțin mul
țumiți de condițiile ce ni se 
oferă în timpul vizionării fil
melor, prezentate tot în sala 
clubului. Și aceasta din două 
motive, și anume: la fiecare 
spectacol, sala e plină de co
pii care aleargă cu neastîmpăr, 
se strigă unul pe altul, deschid 
ușile. Intr-un cuvînt, deranjea
ză spectatorii. Colectivul de 
conducere al cinematografului

cunoaște această situație pen
tru că din inițiativa lui a fost 
pus un anunț pe care se scrie : 
„Copiii nu au acces în sală 
decît la matineele special pro
gramate pentru ei, în zilele 
de duminică". De ce nu se res
pectă această regulă ? Este 
știut că și din punct de vede
re educativ nu se recomandă 
prezența copiilor la orice fel 
de filme.

Poate n-ar fi rău ca de a- 
ceastă chestiune să se ocupe, 
mai mult ca pînă acum, și pă
rinții, dar și conducerea cine
matografului care are datoria 
să vegheze ca să se respecte 
cu strictețe regulile de acces 
a copiilor în sala de specta
cole.

Cel de-al doilea motiv se re
feră la cei care consumă 
semințe în timpul spccta-ol - 
lor. Aceștia intră în sală cu 
buzunarele doldora de semin
țe și cît rulează filmul ronțăie 
ca o rîșniță. Pe lîngă deranjul 
pe care îl produc, este lesne 
de închipuit în ce hal aduc 
aceștia sala după fiecare spec
tacol.

Sînt și acestea probleme de 
educație asupra cărora cei 
chemați să influențeze rezol
varea lor ar trebui să reflec
teze mai mult și, mai ales, 
acționeze.

Instantaneu din secția rea

Foto : I. LICIU

Răspundem celor ce
4 IOAN JURAVLEA, Vul

can. Rezultatul cercetărilor 
întreprinse în problema acor
dării sporului de vechime și 
a concediului de odihnă v-a 
fost adus la cunoștință prin- 
tr-o scrisoare a conducerii 
Centralei cărbunelui Petroșani.

zentați la concursul de admi
tere în Invățămîntul 
curs seral sau fără 
ță, aveți dreptul la 
cediu fără plată pînă 
zile calendaristice

superior, 
frecven- 
un con- 
la 30 de

să

4 B. N., Vulcan. Decretul 
Consiliului de Stat nr. 1 086, 
privind majorarea impozitului 
pe venitul persoanelor fără 
copii, publicat în Buletinul 
oficial al R.S.R., nr. 88 din 31 
decembrie — 1966, nu prevede 
scutirea de majorare decît în 
unele cazuri in care dv. 
vă încadrați.

nu

Emilian DOBOȘ, 
preparația Petrila

4 VICTOR MARILU, 
peni. In situația că în 
acesta nu ați beneficiat 
concediu fără plată și vă

Lu- 
anul 

de 
pre-

4 GHEORGHE HOȚEA, Pe
troșani. Legea nr. 5 din 25 
martie 1973, privind închirie
rea locuințelor, din fondul lo
cativ de stat, prevede la capi
tolul III, articolul 19, că 1 
„Persoanele care se mută defi
nitiv în altă localitate își păs
trează dreptul de folosire a- 
supra locuinței pe care o de
ține, cel mult 6 luni de la data 
mutării, fără a o putea subîn- 
chiria în această perioadă".

La a doua întrebare răspun
sul este că. apartamentul dv. 
după ce devine disponibil prin

ne scriu
mutarea familiei în localitatea 
unde v-ați transferat, 
la dispoziția Centralei 
nelui.

rămîne 
cărbu-

4 IOAN GĂVAN, 
Intrucît după satisfacerea o- 
bligațiilor militare nu 
reîncadrat în muncă în 
eași unitate de unde ați 
încorporat, mutîndu-vă 
încuviințarea acesteia la șan
tierul 71 C.C.F., pierdeți drep
turile ce se acordă salariaților 
cu vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate.

Bănița.

v-ați 
ace- 
fost 
fără

> AUREL DRAGANESCU, 
Paroșeni. Sînteți convocat a 
vă prezenta la Serviciul finan
ciar al Centralei cărbunelui 
Petroșani pentru a vă ridica 
drepturile ce vă revin pentru 
imobil.

/------------ ------- -----
Dintre noutățile editoriale re- 

prezentînd literatura universală, 
se impune atenției pasionatului 
de beletristică romanul lui D. H. 
Lawrence, Fii și îndrăgostiți, 
care după cum se subliniază 
pe coperta a doua a sa, este 
poate cel mai bun roman ci 
autorului..
ceasta 
susțină

al 
a- 
să 
să 
cu 

po-

in care, 
nu urmărește 
o teză sau 

ducă o luptă, ci istorisește 
simplitate amestecînd în 
vestire numeroase detalii auto
biografice, o experiență uma
nă trăită intens și dureros.

Romanul este construit după 
cele mai limpezi legi clasice, 
urmărind atent în cele 15 capi
tole cu titluri semnificative pen
tru conținutul lor, viața famili
ei minerului Walter, stabilită 
în Casele de jos din preajma 
Bestwoodului.

In partea întîi se comentează 
zona industrială unde s-a insta
lat familia lui Morel, se face 
o incursiune in trecutul conju
gal și se descrie venirea pe 
lume a celui de-al patrulea 
copil, Paul. Pe zi ce trecea 
mama sa se apropia tot mai 
mult de copii, sepțîndu-și din 
suflet soțul, devenit un om 
insensibil și dur în relațiile fa
miliale, duritate vecină de mul
te ori cu vulgaritatea. Doamna

Morel avea nevoie de blîndețe 
și dragoste, dar și de putere 
și chibzuință pentru ca să poa
tă conduce gospodăria grea. 
Trebuia, de asemenea, să ve
gheze la educarea copiilor, la 
pregătirea lor pentru a-i împin
ge, pregătiți, deși de tineri, în 
vîltoarea vieții.

Și astfel, rînd pe rînd, Wil-

doamna Morel își concentra 
dragostea asupra copiilor, a 
băieților în principal. Primul, 
pe care-l iubea cu pasiune a- 
prinsă vrînd parcă să-l țină 
pentru totdeauna alături de ea 
a fost William urmat apoi de 
Paul. Dar băieții cresc mari, 
curtează și doresc femeia po
trivită vîrstei lor, priete-

sivitate în cele nouă capitole 
ale părții a doua.

Succesele artistice ale lui 
Paul îi umpleau pieptul de e- 
moții, determinînd-o să gin- 

■ dească cu bucurie și nostalgie 
despre băieții săi : „William îi 
adusese trofeele cîștigate la 
sport. Le păstra încă - și încă 
nu uitase de moartea lui. Ar-

FII Șl ÎNDRĂGOSTIȚI
de D.H. Lawrence

liam, Arthur, Anni și apoi Paul, 
vor ieși de sub tutela oficială 
a mamei depărtîndu-se intr-un 
anume fel și sufletește și spa
țial de casa părintească, stabi- 
lindu-se la Nottingham, la 
Londra.

în ciuda ctitor greutăți exis
tă și momente de veselie, de 
mulțumire, mai ales cu prile
jul sărbătorilor cînd întreaga 
familie se aduna din nou, bucu- 
rindu-se mai mult pentru că se 
află toți, cea mai fericită fiind 
însă doamna Morel - liantul 
spiritual al familiei.

Deznădăjduită ca soție,

nă, confidentă, soție, a- 
mantă. Și mama suferă 
cînd aceștia o neglijează mai 
mult sau mai puțin, 
are legile ei și va 
le accepte așa cum 
ori neputînd să se 
vească. Prima mare 
fost moartea lui William, fiul 
ce! mare în plecarea căruia la 
Londra își pusese zadarnic a- 
tîtea speranțe.

L-a înlocuit in sufletul ma
mei Paul, personajul central al 
romanului, alături de mama 
sa, personaj de care se va o- 
cupa autorul aproape în exciu-

Insâ viața 
trebui să 
sînt, une- 

împotrl- 
lovitură a

thur era frumos... și cu inima 
caldă, generoasă și probabil 
că pînă la urmă o să se des
curce bine. Dar Paul avea să 
se distingă. Credea cu tărie în 
el... Avea atîtea resurse.., Paul 
va izbuti să se realizeze ! Lup
ta ei

De 
pera. 
tere, 
locul 
lună alături de Miriam, alături 
de Clara. Pe ambele femei le 
iubește dar le abandonează, 
dragostea de mamă fiind mal 
puternică asociată cu o pro-

nu a fost zadarnică", 
fapt Paul va domina o- 
Este urmărit de la naș- 
purtat prin școală și la 
de muncă, prin nopți cu

- .

nunțată tendință de autono
mie. Și odată cu moartea ma
mei sale, este gata să abando
neze viața, rupîndu-se în el 
ceva care-l făcea să trăiască 
și să muncească. Pierduse 
mult, căci mama fusese singu
rul pilon care-l susținuse, care-l 
făcuse să fie el... Ar fi dorit 
să o mai poată simți, să-l ia 
și pe el alături.

Și totuși are puterea de a 
nu se lăsa înfrînt : „Porni cu 
pași repezi către orașul care 
răspîndea muncă și lumină".

Romanul cere timp pentru 
lectură și un plus de răbdare 
pentru început. Apoi, acțiunea 
se precipită, spațiul se lărgeș
te, sentimentele îmbracă și 
alte veșminte, cîștigînd în par
tea a doua în lirism și poezie. 
E un roman cu accente sociale, 
dar mai ales un roman de dra
goste, roman al unei familii 
dar și al unui cuplu, al unui 
personaj chiar.

Titlul este in măsură a su
gera lupta băieților între dra
gostea pentru mamă, impusă 
de calitatea lor de fii și dra
gostea pentru femeie - lucru 
firesc pentru virsta lor, oentru 
chemarea căsătoriei.

Mircea MUNTEANU
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Industria hunedoreană în relația CERCETARE Vinovății

ORGANIZAREȘTIINȚIFICĂ plătească toate „oalele sparte“ !
(Urmare din pag. 1)

Criteriul fundamental de apreciere a
efortului cercetării-eficiența (IV)

Sigur, fiecare studiu, fiecare 
temă soluționată aduce după 
sine sporuri de producție, plu
suri de beneficii, etc. Judeca
rea rezultatelor definitive tre
buie să se facă însă și în con

textul progresului tehnico-eco- 
nomic al întregii activități, evi
dențiind contribuția comparti
mentului științific la obținerea 
unor indicatori tehnici și eco
nomici înalți ca urmare a apli-

cării unor soluții date de acest 
efort. In tabelul de mai jos este 
redată dinamica unor indica
tori tehnici din industria mi
nieră :

UNITATEA ACTIVITATEA Procent în anii :
1970 1971 1972

- încărcarea mecanică a căr- 
Centrala cărbunelui Petroșani bunelui la lucrări de înaintare

- susținerea metalică a abataje
lor

100,0

109,3

107,7

84,3

114,7

— încărcarea mecanică la îna- 
Intreprinderea minieră Barza intări

- extracția minereurilor prin 
metode de mare productivitate

100,0

100,0

104,1 149,1

113,1

întreprinderea minieră 
Hunedoara

- încărcare mecanică în aba
taje

- transport mecanic în abataje

100,0

100,0 104,2 103,3

Extinderea procedeelor teh
nologice noi, precum și a me
canizării și automatizării, îm
preună cu alte măsuri, au con-

tribuit la reducerea cheltuieli
lor materiale de producție. 
Semnificativă în acest sens 
este dinamica consumurilor

specifice la ctîeva din princi
palele materii prime și mate
riale î

compania unei „rude din 
tea mamei", Nicolae 
angajat la E.M. Aninoasa, sec
torul Livezeni, împreună cu 
concubina sa, Anca Toader, 
Maria Hanciu, muncitoare la 
T.C.M.M. împreună cu sora ei 
Dorina Bălașa, muncitoare la 
șantierul 71 C.C.F. Petroșani, 
și Titina Bălașa, muncitoare 
la același șantier, ș.a.

Paradoxal este și faptul că, 
în acest timp, cînd unele din
tre camere se prezentau în- 
tr-o stare de degradare tota
lă — doar după puțin timp de 
cînd ele au fost zugrăvite — 
cînd unele erau ocupate încă 
abuziv de către diverși cetățeni, 
tinerii nefamiliști de la mina 
Aninoasa continuă să locuias
că în căminul „23 August'1 în 
camere supraaglomerate. Toate 
acestea din cauza lipsei de 
preocupare, a nepăsării și ires
ponsabilității.

Serviciul de gospodărie — 
spațiul locativ de la Consiliul 
popular al municipiului Petro
șani acuză de această stare de 
lucruri pe gospodarii din A- 
ninoasa, aceștia la rîndul lor 
pe cei de la E.G.L., iar cei de 
la E.G.L. văzîndu-se amenin
țați cu postura de „țani ispă

șitori", dau vina pe Centrala 
cărbunelui și pe cei de la 
Aninoasa. Așadar, un circuit 
închis al fugii de răspundere, 
al declinării responsabilității 
de către factorii cu atribuții

par- 
Marin,

alte 
scoa- 
mîna 

vorbele

Cu 
să

Denumirea materialului 1970
ANII
1971 1972

precise în acest sens, 
cuvinte, „fiecare vrea 
tă castanele din foc cu 
altuia"... (sînt chiar 
spuse de Stanislav Laig, eco
nomist principal cu fondul lo
cativ din cadrul E.G.L. Petro
șani).

Firesc, se naște o legitimă 
întrebare : oare cine va supor
ta cheltuielile pentru repara
țiile care trebuie să fie efec
tuate din nou la acele camere 
și spații de folosință comună 
deteriorate, și amortismentul 
pentru lunile în care nu s-a 
plătit chirie ? In timp ce dife
rendele dintre serviciile de 
resort ale întreprinderilor în 
cauză au persistat mult timp, 
cu o ambiție demnă de o cau
ză mai bună, cele două etaje 
ale blocului continuau să ră- 
mînă aeriene. Niciunul din
tre factorii răspunzători nu 
a ridicat măcar un deget pen-

tru a se lua o decizie în le
gătură cu soarta acestor spa
ții de locuit. Vor mai fi trans
formate în cămin, sau nu ? 
Dacă mina Aninoasa refuza în 
continuase preluarea acestora, 
atunci ar fi trebuit ca factorii 
de resort de la C.C.P., împreu
nă cu E.G.L.-ul, să hotărască 
ce e de făcut. Acum se pare că 
ciudata odisee a spațiului de 
locuit al celor două etaje de 
la blocul 45 — Aeroport va 
lua sfîrșit. După lungi tergi
versări ale rezolvării acestei 
probleme, situația existentă la 
cele două etaje a devenit in
suportabilă chiar și pentru 
factorii direct răspunzători de 
soarta acestui imobil — satu
rați și ei probabil să-și tot 
paseze responsabilitatea solu
ționării cazului de la unul la 
altul. Așa că, vrînd — nevrînd, 
au hotărît să se întrunească în 
cîteva rînduri în comisii de

teren — ceea ce, la drept vor
bind, o puteau face încă de la 
bun început — pentru a vedea 
ce-i de făcut, pentru a pune lu
crurile la punct, spre binele 
tuturor și, în special, spre folo
sul tinerilor nefamiliști dor
nici de a locui în condiții de 
confort, civilizate.

„Reziduurile" rămase în ca
merele celor două etaje aban
donate atîta vreme în voia 
soartei, au început să fie în
lăturate.

Acum, cînd lucrurile se par 
că evoluează pe făgașul nor
mal, mai rămîn totuși de pus 
— cel puțin — două între
bări : cine va plăti pînă la 
urmă „oalele sparte" adică 
cheltuielile pentru repunerea 
la punct a încăperilor și chiria 
pe atîtea luni, cît a durat 
inexplicabila „odisee" a lăsării 
în paragină a spațiului de lo
cuit al celor două etaje ?

(Urmare din pag. 1)

am reușit să 
KWh consu-

Cocs metalurgic (C. S. Hunedoara) 
Metal în șarjă pentru oțel S. M. 
Metal în șarjă pentru oțel electric 
Cocs metalurgic (U. V. Călan) 
Fontă pșntru piese
Lemn de mină pentru cărbune 
Lemn de mină pentru minereu

95.1
99.8
99.9
90.2
99,9
86,4
94.2

Un efect pozitiv al aplicării 
în practică a soluțiilor date de 
cercetarea științifică, precum 
și a studiilor de organizare, îl 
constituie îmbunătățirea calită
ții producției și asimilarea unor 
noi produse, cu un înalt grad 
calitativ. Astfel, prin perfecțio
narea metodelor și procede
elor de preparare s-a îmbună
tățit calitatea cărbunelui ex
tras prin reducerea conținutului 
în cenușe, a crescut conținutul 
în fier al minereului marfă,

să

etc. In siderurgie s-a îmbunătă
țit calitatea fontei și a oțeluri
lor, iar în industria lemnului a 
crescut indicele de valorificare 
a masei lemnoase.

De asemenea, merită
fie reținut faptul că în ultimii 
ani în industria hunedoreană 
s-au asimilat peste 900 de pro
duse noi, printre care noi mărci 
de oțeluri de calitate superi
oară, produse din mase plasti
ce, noi tipuri de utilaje cum 
sînt perforatorul greu, motoare

pentru mașinile de încărcat cu 
siloz propriu etc.

Lapidar, poate chiar prea 
lapidar, am prezentat cîteva 
elemente ale relației cercetare- 
organizare în industria jude
țului. Articolul se vrea o piesă 
de lucru la îndemîna cadre
lor care activează la cabinete
le de științe sociale.

Ing. N. ANDRONACHE
Ing. loan ZAHA

y

în aceste condiții 
reducem cu 0,7 
mul de energie pe fiecare to
nă de cărbune. Am dovedit 
astfel noi înșine că ne stă în 
putere să realizăm ceea ce 
ne-am propus. Cum am reușit 
diminuarea consumului de e- 
nergie electrică ?

Rezultatul obținut a fost po
sibil prin aplicarea concretă a 
unor măsuri tehnice, de mare 
însemnătate. De pildă, am des
ființat două stații de pompe 
intermediare, cele de la ori
zontul VII Priboi și de la o- 
rizontul VII Aninoasa, elimi- 
nînd în felul acesta șase mo
toare electrice de cîte 350 ki
lowați fiecare. In compensa
ție s-a montat o singură pom
pă de refulare a apei de la o- 
rizontul IX pînă la suprafață, 
încadrată în stația principală 
de pompe, cele șase motoare 
fiind suplinite printr-un sin- . 
gur motor, de 500 KW. Fără a 
afecta cu ceva activitatea de 
la fronturile de lucru din sub
teran, în lunile iunie și iulie 
a fost oprit un compresor 
L-100 acționat de un motor e- 
lectric de 600 KW. Ca urmare 
s-au economisit circa 5 000 
KWh. In luna august acest 
compresor a fost lăsat să func
ționeze, în schimb au fost o- 
prite, pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie, două compresoare 
L-45, care sînt supuse în a- 
cest timp unor minuțioase re
vizii.

Am notat și alte aspecte în
tâlnite la mina Aninoasa care 
ni se par deosebit de semnifi
cative pentru a fi relevate ca 
posibilități de îngrădire a ri
sipei de energie electrică. Bu
năoară, activitatea la puțul a- 
uxiliar de deservire cu mate
riale se desfășoară, în ultimul 
timp, pe un singur schimb, 
dovedindu-se că dacă pe tra
seul de la puț, pînă la locurile 
de muncă, dirijarea materia
lului se face corespunzător, 

■ transportul pe puț 
singur schimb este 
pentru a acoperi 
producției.

Prin îmbunătățirea 
ilor de aeraj la orizontul X — 
Priboi, la execuția lucrărilor 
de deschidere și pregătire au 
fost înlocuite un număr de 9 
ventilatoare de aer compri
mat, prin ventilatoare electri- 

' ce, acestea din urmă avînd 
un randament substanțial îm
bunătățit față de primele.

Alte mărturii ale faptului 
că la mina Aninoasa căile de 
reducere continuă a consu
murilor de energie electrică, 
de eliminare a risipei se află 
permanent în preocuparea 
conducerii ni le-a furnizat in
ginerul Mircea Dula, șeful 
sectorului general.

— Mari consumatori de e- 
nergie sînt instalațiile de com
presoare, de pompe și de ex
tracție. La acestea din urmă 
vreau să mă refer puțin mai 
pe larg. Și anume : nu am re-

ușit, încă, să înlăturăm în to
talitate cursele de personal o- 
cazionale, destul de numeroa
se de altfel, efectuate pe puț 
în afara programului prevă
zut. Nu se justifică în nici un 
caz energia consumată de în
treaga instalație de extracție 
dacă în cabină coboară sau 
urcă două-trei persoane — fie 
muncitori fie tehnicieni — in-

unități- 
există 

asigure 
a con-

într-un 
suficient 
cerințele

condiți-

rutinei
diferent din ce motive. Disci
plina în acest caz, ca și în al
tele, este o sursă pe seama că
reia se pot obține importante 
economii bănești.

Dacă mă refer la compre- 
soare, există aici o modalita
te de economisire a energiei 
deosebit de ușor de realizat, 
cu condiția ca părerile tehni
cienilor din compartimentele 
de deservire să coincidă 
cele ale tehnicienilor de 
sectoarele productive.

cu 
la 

Este 
vorba de a eșalona astfel o- 
perațiile din ciclu prevăzute 
a se efectua în cursul unui 
schimb încît, în anumite pe
rioade, stabilite de comun a- 
cord, o parte din instalațiile 
pneumatice să fie scoase din

funcțiune. Spre exemplu, la 
începutul și la sfîrșitul schim
bului. Ar fi o măsură, fără în
doială, eficientă, pe care doar 
uneori o aplicăm dar a cărei 
generalizare trebuie supusă 
discuției factorilor rensponsa- 
bili și transpusă grabnic în 
practică.

Sînt suficiente, credem, con
siderațiile de pînă acum, prin 
gradul lor înalt de generali
zare, pentru a ne crea convin
gerea că la fiecare din 
le miniere din bazin 
posibilității care să 
reducerea permanentă
sumului de energie electrică 
pe tona de cărbune.

Dar, mai presus de toate, 
chiar dacă nu am exemplifi
cat, mulți dintre cei cu care 
am stat de vorbă la mina Ani
noasa au exprimat un punct 
de vedere ce trebuie luat în 
seamă : pornind de la con
statarea că instalațiile consu
matoare de energie electrică, 
în majoritate, funcționează fă
ră opriri, este imperios nece
sar să se asigure neîntrerupt 
realizarea integrală a sarci
nilor de plan la producția de 
cărbune, pentru ca, astfel 
cheltuielile ocazionate de mer
sul instalațiilor să se reparti
zeze pe un număr cît mai ma
re de tone de cărbune extrase. 
Revine, deci, ca sarcină și în 
continuare, pentru toate colec
tivele miniere, să-și conjuge 
eforturile atît pentru găsirea 
unor mijloace de economisire 
a energiei totale consumate 
cît și pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan la 
producția de cărbune. Sînt 
două laturi ale activității ca
re trebuie să se sprijine una 
pe cealaltă.

CINIROL DE CIRCITARE
PENTRU ȘICURI IA TI MINIERI

angajează
strungar

dulgher

instalator tehnico-sanitar
lăcătuș

Informații suplimentare se obțin la compartimentul personal 

al instituției, din str. Dr. Petru Groza nr. 32-34.

Scandalagiul... 
„alungat"

Miron Mihai din Vulcan 
angajat la șantierul T.C.M.M., 
in seara zilei de 15 august 
a.c. s-a întors acasă într-o 
stare de ebrietate avansată. 
Și nici una, nici două a în
ceput să facă scandal, bătîn- 
du-și soția ; mai mult chiar, 
în furia lui, a și alungat-o 
din apartament, împreună cu 
fiul ei, minor, rezultat din 
altă căsătorie.

Pentru aceste fapte repro
babile a fost judecat în pu
blic și prin aplicarea sentin
ței, conform Decretului 
153/1970, a fost „alungat" și 
el din rîndul oamenilor de 
omenie undeva, pentru două 
luni de zile.

Lozuri cu_ ghinion
Victor Ghiorcan era an

gajat ca muncitor la mina 
Dîlja. Aflîndu-se în seara zi
lei de 24 august a.c. într-o 
pronunțată „euforie bachi- 
că“ în restaurantul „Tic-Tac" 
din Petroșani, fără să fie in
vitat s-a așezat la o masă 
unde se afla C. V., care cu 
toate că îl cunoștea pe ino
portunul comesean doar din 
vedere, l-a servit,cu băutu
ră. In local făcîndu-și apari
ția o vînzătoare ambulantă 
de „loz în plic", V. Ghiorcan 
a dorit și el să-și încerce no
rocul. După ce a luat două 
lozuri, în loc să le achite, ă 
început să o insulte pe vîn
zătoare. S-a liniștit abia du
pă ce au intervenit organe
le de ordine, dar, imediat 
după ce milițienii au pără
sit localul, năbădăiosul con
sumator a început să spargă 
la pahare și să-i lovească fă
ră motiv pe S.N. și C. I.

Și, cum tot dorea el să tra
gă „lozul cel mare", pînă ’a 
urmă a tras altul, de altă 
factură, pe... cel cu ghinion 
care îl obligă la executarea 
a două luni de închisoare 
contravențională.

„Omul legii" a 
încălcat... legea
Venit de prin părțile Gor- 

jului, în noiembrie 1972, cu 
gîndul să se angajeze și să 
muncească undeva în Valea 
Jiului, Ion Ionescu a tras la 
o rudă a sa — lucrător în 
miliție — unde a obținut 
găzduire. Profitând de fap
tul că a rămas într-o zi sin
gur acasă, s-a gîndit că poa
te i-a sta și lui bine în uni
formă de milițian. Și, cum 
tentația: era mare și perspec
tiva unei aventuri fiind i- 
mediată, cît a-i bate din pal
me I. Ionescu s-a metamor
fozat în „sergent major" ue 
miliție. I. Ionescu de cum 
s-a văzut în grad și-a luat 
de acum foarte „în serios"... 
misiunea. Astfel a oprit di
ferite mașini, cu care a voia
jat pînă la Drobeta — Tur- 
nu Severin, apoi pînă la 
Craiova și în satul lui natal. 
Oprește și un motociclist, 
vrînd să-i rețină vehiculul, 
pe motiv că nu ar avea... lu
mină, dar după un timp, 
poate „luminîndu-se“ el pu
țin, i-o restituie înapoi paș
nicului călător motorizat.

Dar, un singur lucru a o- 
mis I. Ionescu : faptul că în 
postura de „om al legii" a... 
încălcat legea. Degeaba cre
dea el că-1... „prind" hainele 
de milițian, pînă la urmă 
l-au prins cei în drept. Pen
tru furt și port ilegal de u- 
niformă a fost condamnat la 
6 luni închisoare

A. COMȘA, 
N. GHERGHIN, 

Judecătoria Petroșani

DUMINICĂ, 2 SEPTEMBRIE

8,00 Bună dimineața I
8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial. Daktari.
9.50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
17,00 Film serial : Arthur — 

episodul VII — „Scla
vii".

17,25 Avanpremieră.
17.30 Imagini din R. D. Viet

nam. Pacea apelor.
17,45 Fotbal : Dinamo — 

Sportul studențesc. 
Transmisiune de la sta
dionul „23 August". In 
pauză : 1 001 de seri.

19.30 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în imagini.

20,10 Slăvită țară, patrie-n 
amiază, — emisiune de 
versuri.

20.30 Reportajul săptămînii. 
Poarta Sălajului.

20.50 Publicitate.
20,55 Invitații studioului 3 

(emisiunea a 3-a). 
Telerecital muzical-u- 
moristic.

22,00 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă.

LUNI, 3 SEPTEMBRIE

17.30 Curs de limbă franceză 
Recapitulare (7).

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

județul Timiș.
18.20 Căminul.
19,00 Ecranul.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. O 
ramură spre cer — mu
zica : Radu Șerban.

20,05 Emisiune de știință. 
Congresul internațional 
de vulcanologie.

20.45 Revista literar-artistică 
TV.

21,25 Roman foileton : Vinul 
Roșu (II).

22,05 Film documentar. San 
Marino.

22,20 24 de ore.
MARȚI, 4 SEPTEMBRIE

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

luare).
10.45 Cîntece din Mehedinți 

cu Angelica Stoican.
11,00 Telecinemateca pentru 

copii (reluare). Moar
tea lui Joe indianul.

.12,20 Autografe... autografe.
12,50 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.
13,00 Telejurnal.
16.30 — 17,00 Sosirea din e- 

tapa a IV-a a „Turului 
ciclist al României". 
Transmisiune directă 
de la Cluj.

17.30 Curs de limbă rusă. 
Recapitulare <81

18,00 Telex.
18,05 Avanpremieră.
18,10 Steaua Polară. Mecani

zatori agricoli.
18,40 Al IX-lea Festival de 

folclor de pe litoral. 
Selecțiuni din specta
colul prezentat de ju
dețul Gorj.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : O 
ramură spre ccr. Mu
zica Radu Șerban.

20,05 Universitatea TV.
20,45 Seară de teatru : Micul

Eyolf — de H. Ibsen. 
22,25 24 de ore.

MIERCURI, 5 SEPTEMBRIE

9,00 Curs de limbă engleză.
Recapitulare (9).

9,3G Parada sporturilor.
10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Șoferi de cursă lungă.

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
1973, an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii: O 
ramură spre cer. Mu
zica — Radu Șerban.

20,05 Teleobiectiv.
20,25 Publicitate.
20.30 Telecinemateca — Ci

clul John Ford : Plugul 
și stelele.

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

10.30 Selecțiuni din „Albu
mul duminical".

11,10 La ordinea zilei. Azi 
județul Timiș.

11,25 Film serial: Marea iu
bire a lui Balzac. Ulti
mul episod.

12.20 Revista literar-artisti
că TV (reluare).

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă germa

nă. Recapitulare (9).
18,00 Telex.
18,05 Tragerea pronoexpres
18,15 întrebări și răspunsuri.
18,45 Caracas — capitala Ve- 

nezuelei.
49,00 Timp și anotimp în a- 

gricultură.
19.20 1 001 de seri. Cavalerul 

Floricica și scutierul 
său (IV).

21.50 Interpretul preferat: 
Ileana Sărăroiu.

22,00 24 de ore.

JOI, 6 SEPTEMBRIE

9,00 Curs de limbă franceză. 
Re'capitulare (8).

9.30 Prietenii lui Așchiuță 
Croitorașul cel viteaz 
(I).

10,00 Telex.
10,05 Steaua polară.
10,35 „Mahmudia".
10.50 Reportaj TV (reluare). 

Poarta Sălajului.
11,10 Telecinemateca (relu

are). Ciclul John Ford 
— „Plugul și stelele".

12.30 Melodii populare cu 
Maria Păunescu (relu
are).

12,40 Teleobiectiv.

13,00 Telejurnal.
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
18.30 Telex.
18,35 Avanpremieră.
18.40 Muzica.
19,00 Arta plastică.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, — 
1973, an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. O 
ramură spre cer.

20,05 Seară pentru tineret.
22,00 24 de ore. Din țările 

socialiste.
22.40 Lumea de mîine.

VINERI, 7 SEPTEMBRIE

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

9,30 O viață pentru o idee 
(reluare). Daniel Da- 
nielopolu.

10,00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
10,10 Ansambluri folclorice.
11.40 Meridiane literare (re

luare).
12,00 Tineri cîntăreți români 

laureați ai concursuri
lor internaționale — 
1973. •

12.40 Municipalitatea răspun
de bucureșteanului.

13,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engleză. 

Recapitulare (9).
18,00 Telex.
18,05 Tragerea loto.
18.15 Avanpremieră.
18.20 Imagini din Brazilia.
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18,50 Teleconferință de presă.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973, an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
20,05 Reflector.
20.20 Omul de lîngă tine : 

Mecanicul de locomo
tivă.

20.40 Film artistic — Primă
vara, toamna și dragos
tea — cu Fernandel.

22.15 24 de ore.

SIMBĂTĂ, 8 SEPTEMBRIE

9,00 Curs de limbă germa
nă. Recapitulare (10).

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Amintiri din co
pilărie (II).

10,00 Telex.
10,05 De vorbă cu gospodi

nele.
10,25 Univers beethovenian 

(reluare).
10.50 Roman foileton: Veri- 

șoara Bette — reluarea 
primului episod.

11.30 Selecțiuni din GaJa lu
nilor.

12.20 Desene animate.
12.30 Cărți și idei (reluare). 
13,00 Telejurnal.
15,00 Fotbal. Petrolul — 

U.T.A. (Divizia A). 
Transmisiune directă 
de Ia Ploiești.

16,45 Emisiune în limba ger
mană.

18,00 Seara televiziunii bul
gare.

19.20 1 001 de seri. Marga
reta.

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen —- 
1973, an hotărîtor.

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

de săptămîni.
20.15 Teleenciclopedia.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial: Mannix.
21.50 Seara televiziunii bul

gare.
22.30 Telejurnal.
22.40 Săptămîna sportivă.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA CUBA

[Urmj.-e din pag. 1)

fael Rodriguez și Raul Garcia 
Pelaez, membri ai Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cu
ba, Sergio del Valle și Rami-

Valdes, membru ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, Pedro Miret Prieto și

Depunerea unei coroane de flori la monumentul 
marelui patriot și revoluționar cubanez Jose Marti

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o 
coroană de flori la monumen
tul închinat memoriei ma
relui patriot și revoluționar 
cubanez Jose Marti, martir al 
luptei de eliberare națională 
și socială a Cubei.

Ansamblul monumental a- 
flat în Piața Revoluției este 
ridicat pe o colină care domi

Oaspeți ai cartierului Alamar din Havana
Programul’zilei a doua a vi

zitei oficiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Cu
ba a înscris cunoașterea nemij
locită a noului cartier Ala
mar, mîndrie a locuitorilor 
capitalei cubaneze.

Imediat după încheierea 
convorbirilor oficiale de joi 
dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovară
șii Fidel Castro Ruz, Osvaldo 
Dorticos Torrado, Vilma Es- 
pin, Carlos Rafael Rodriguez 
și alți conducători cubanezi, 
s-au îndreptat spre acest ve
ritabil microoraș aflat în pli
nă construcție. Cartier oare
care înainte de revoluție, A- 
lamarul s-a înfățișat astăzi 
oaspeților români nu numai ca 
un vast complex de noi locuin
țe, moderne, ci și ca un sim
bol al conștiinței înaintate a 
constructorilor din Cuba so
cialistă.

Solii poporului român și 
conducătorii cubanezi au putut 
străbate astăzi un cartier cu- 
prinzînd sute de blocuri noi, 
care adăpostesc peste 25 000 
de persoane.

In anul 1971, Alamarul a 
devenit scena unei experien

Străbatem o regiuni căreia 
natura i-a dăruit cu generozi
tate frumuseți unice. Deoparte 
și de alta a unei autostrăzi 
moderne, se deschide privirilor 
un peisaj dominat de verdele 
intens al vegetației tropicale. 
Coline dorpoale acoperite de 
brîuri neșfîrșite de palmieri, 
văi cu ierburi înalte, tufe de 
leandri punctînd din cînd 
în cînd cu roșul pal al florilor 
lor șesurile verzi — sînt cîte- 
va din imaginile surprinse din 
goana mașinii- Pe crestele co
linelor se disting detașate în 
zare siluetele unor călăreți 
purtînd pe cap tradiționalul 
sombrero. Pe porțiuni largi, 
șoseaua se întinde de-a lun
gul țărmurilor scăldate de a- 
pele calde ale oceanului.

Autostrada străbate întinse 
alantații de sisal din mijlocul 
cărora se înalță instalații pe
troliere de foraj — cea mai 
mare parte din ele livrate de 
România în cadrul acordurilor 
le cooperare dintre cele două 
;ări. In această zonă lucrează 
umăr la umăr petroliști cuba
nezi și străini la explorarea 
terenurilor petroliere de pe 
coasta de nord a Cubei.

Ne apropiem de localitatea 
Matanzas. La intrarea în o- 
■aș, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
ji Fidel Castro sînt salutați 
le Luis Martinez Pello, al 
loilea secretar al comitetului 
provincial de partid, de alți 
membri ai comitetului.

Matanzas este un oraș-port 
cu o populație de peste 100 000 
de locuitori, mulți dintre _ ei 
lucrînd în fabricile de sisal, 
de îngrășăminte chimice, în 
rafinăriile de zahăr și în cele
lalte unități industriale care 
definesc profilul economic al 
provinciei. Notăm, de aseme

Belarmino Castilla, vice-prim- 
miniștri ai Guvernului Revolu
ționar, alți conducători de 
partid și de stat cubanezi.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, George Macovescu, 
Bujor Almășan, celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

nă orașul și este durat în mar
mură albă, fiind alcătuit din 
statuia eroului cubanez revo
luționar, străjuită de șase 
stîlpi simbolizînd cele șase 
provincii ale țării. In spatele 
statuii se profilează un obe
lisc înalt de 105 m. Esplana
da care se deschide Ia poalele 
colinei este locul tradițional 
de desfășurare a marilor a- 
dunări populare.

țe care avea să se extindă a- 
poi în întreaga Cubă socialis
tă — mișcarea microbrigăzi- 
lor, echipe de muncitori, teh
nicieni și funcționari care au 
hotărît să treacă la rezolvarea 
problemei locuințelor prin 
muncă patriotică, primind de 
la stat numai mijloacele ma
teriale necesare construcțiilor. 
Cu doi ani și jumătate în ur
mă au fost puse, astfel, teme
liile primului ansamblu de 
locuințe din vastul complex 
care este astăzi ■ Alamarul. 
Microbrigăzile cuprind peste 
3 400 de membri, care muncesc 
cu abnegație în timpul lor li
ber, la desăvirșirea acestui 
cartier denumit în Havana 
„rod al conștiinței celor ce 
muncesc11. Alamarul va avea 
într-un viitor apropiat 60 000 
de locuitori, urmînd ca în 
perspectivă el să adăposteas
că 200 000 de oameni.

Microorașul dispune de o- 
biective importante în planul 
economiei naționale, școli, 
complexe comerciale,, spații 
verzi generos așternute — toa
te acestea făcînd din Alamar 
una dintre cele mai frumoase 
așezări urbane din Cuba.

Deși sub o ploaie torențială, 
noul cartier a întîmpinat săr

în orașul — port Matanzas
nea, existența aici a unor în
treprinderi de prelucrare a 
pieilor, considerată printre ce
le mai mari din America La
tină.

Pe străzile orașului s-au a- 
du'nat aproape toți locuitorii 
pentru a face conducătorilor 
României și Cubei o entuzias
tă primire populară. Ei au ve
nit cu stegulețe românești și 
cubaneze, cu pancarte și por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Și aici diferite co
lective de muncă vin să-l sa
lute pe secretarul general 'al 
Partidului Comunist Român. 
Pe o imensă pancartă cu chi
pul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pe fondul tricolo
rului românesc scrie : „Bun 
venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu". De pe trotuarele 
înțesate de oameni, de la bal
coane, ferestre și de pe terase
le clădirilor o mulțime veselă, 
exuberantă își exprimă bucu
ria de a avea în mijlocul ei pe 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări. Se a- 
gită eșarfe multicolore, se 
cîntă, se dansează. Formații 
muzicale populare* — combos 
— în care se disting ca instru
mente tipice maracas, bongos 
(mici tobe), tambores execu
tă melodii folclorice ritmate. 
In momentul trecerii cortegiu
lui oficial, în dreptul unui de
pou de locomotive se aud în 
semn de salut sunetul sirene
lor ca și claxonul puternic al 
autovehiculelor din oraș.

Cortegiul trece prin dreptul 
unei întreprinderi de prelu
crare a pieilor, întreprindere 
ai cărei muncitori au ținut să 
salute într-un mod original 
vizita solilor României socia
liste’: pe o pancartă mare ei 
au scris „salutăm pe Nicolae

Au fost de față șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Havana. Erau prezenți Petre 
lonescu, ambasadorul țării 
noastre in Cuba, și Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, amba
sadorul Cubei in .România.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-s atmosferă caldă, priete
nească.

Ceremonia începe prin in
tonarea imnurilor de stat ale 
Cubei și României. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au păs
trat un moment de recule
gere.

La solemnitate, au partici
pat Ștefan Andrei, George 
Macovescu, Bujor Almășan și 
alte personalități oficiale ro
mâne.

bătorește oaspeții români. De-a 
lungul traseului erau arborate 
drapelele de stat ale patriei 
noastre. Fațadele blocurilor 
și balcoanele erau împodobite 
cu stegulețe tricolore. Pretu
tindeni puteau fi văzute por
trete ale conducătorului parti
dului și statului nostru, pre
cum și urarea, în spaniolă și 
română — „Bine ați venit to
varășe Nicolae Ceaușescu". Pe 
pancarte și banderole viu co
lorate erau înscrise urări de 
bun venit: „Salutăm călduros 
solii poporului frate român", 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele cubanez și român".

Constructorii de pe șantier, 
ca și locuitorii Alamarului au 
făcut o caldă primire înalților 
oaspeți români, salutîndu-i cu 
deosebită căldură și simpatie, 
făcîndu-le semne prietenești.

După vizitarea cartierului 
Alamar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de tovarășii Fidel Castro, Os
valdo Dorticos Torrado, cei
lalți conducători de partid și 
de stat cubanezi, s-au îndrep
tat spre stațiunea balneocli
materică Varadero, aflată pe 
coasta Oceanului Atlantic, în 
provincia Matanzas.

Ceaușescu prin îndeplinirea 
sută la sută a sarcinilor de 
producție". In mulțime zărim, 
de asemenea, pancarte pe ca
re stă scris : „Viva Nicolae", 
„bienvenida companera Elena 
Ceaușescu". La ieșirea din 6- 
raș se ridică un modern com
plex școlar. O mulțime de ti
neri și tinere îmbrăcați în u- 
niforme militare salută Ia 
trecerea oaspeților. Sînt așa- 
numiții „camilitos", elevi și 
eleve ai școlii militare „carni- 
lo cienfuegos" care poartă nu
mele unuia dintre eroii Revo
luției cubaneze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro răspund cu 
prietenie din mașina deschisă. 
Intr-o altă mașină deschisă se 
afla tovarășele Elena 
Ceaușescu și Vilma Estin de 
Castro, președinta Federației 
femeilor cubaneze.

In continuare, coloana ofi- 
eială se îndreaptă spre stațiu
nea balneară Varadero, situa
tă Ta 30 de kilometri de Ma
tanzas, pe țărmul Atlanticului.. 
Numeroși oameni ai muncii 
veniți Ia odihnă în această lo
calitate, care în trecut era 
loc de huzur pentru bogătașii 
străini și autohtoni, părăsesc 
plajele îmbietoare pentru a 
veni în întîmpinarea conducă
torilor României și Cubei. Și 
aici, aceeași spontană mani
festare a sentimentelor de 
prietenie care leagă cele două 
popoare constructoare ale so
cialismului.

Prin întreaga sa desfășura
re, ziua de joi a adăugat noi 
elemente caracteristice am
bianței de prietenie și solidari
tate militantă în care decurge 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Cuba.

Vizita delegației C. C. al P. C. 0. in Austria
VIENA 30 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Cu prilejul vizitei 
în Austria a delegației C.C. al 
P.C.R.. tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu 
președintele Partidului Comu
nist din Austria, Franz Muhri.

Tovarășul Cornel Burtică a 
transmis președintelui Parti
dului Comunist din Austria, 
din partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist

Congresul Partidului mișcarea națională 
pentru remluția culturală și socială 

din Ciad
FORT LAMY 30 (Agerpres). 

— In capitala Ciadului se des
fășoară lucrările Congresului 
Partidului mișcarea națională 
pentru revoluția culturală și 
socială. Raportul la congres 
a fost prezentat de Francois 
Tombalbaye, secretar general 
al partidului, președinte al Re
publicii Ciad. Delegații au 
procedat la examinarea prin
cipalelor probleme politice și 
economice ale țării, pronun-

„A doua Balcaniadă matematică pentru 
studenți și tineri cercetători1*

ATENA 30 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Badea, trans
mite : între 20 și 30 august, la 
Atena a avut loc „A doua Bal
caniadă matematică pentru 
studenți și tineri cercetători", 
Ia care și-au trimis reprezen
tanți centrele universitare din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
România.

Prezentîndu-se remarcabil, 
tinerii matematicieni din Ro
mânia au realizat un frumos 
succes, clasîndu-se pe primul 
Ioc la concursul pentru stu
denți și obținînd patru premii 
-— considerate ca egale între 
ele — la concursul pentru cer
cetători.

La studenți, România a pri

Activitatea echipajului misiunii .,Skylab“
HOUSTON 30 (Agerpres). — 

După survolarea zonelor cen
trale ale Mexicului, devastate 
de un puternic seism, membrii 
celui de-al doilea echipaj al 
misiunii „Skylab" au informat 
Centrul de control de Ia Hous
ton că un strat gros de nori 
i-a împiedicat să fotografieze 
regiunea. Alan Bean, Owen 
Garriott și Jack Lousma. pri
miseră indicația de a înregis
tra un număr cît mai mare de 
imagini din zona sinistrată și 
de a face observații vizuale 
pentru a determina eventua
lele schimbări de relief pro
vocate de cutremur. Astronau- 
ții au precizat că vor face o 
nouă încercare de fotografie
re a regiunii la următoarea 
survolare a Mexicului. Este 
probabil, însă, că ei vor trebui 
să aștepte cinci zile. întrucît 
numai după acest interval or
bita pe care evoluează „Sky
lab" va coincide din nou cu 
zona Mexicului afectată de 
cutremur.

Totuși, activitatea echipaju
lui a fost miercuri laborioasă. 
Astronauții au reușit să foto
grafieze imense spații din 
marea junglă paraguayană, a- 
proape impenetrabilă, care se 
întinde pe o suprafață depă
șind 800 000 Km.p. Aceste ima
gini. obținute cu echipamentul 
perfecționat de la bord nu
mai în cîteva secunde vor con
stitui principalul material de 
lucru pentru cartografii în
sărcinați cu elaborarea hărții 
regiunii, operațiune care va 
putea fi terminată în mai pu
țin de trei ani. Dacă s-ar' fi 

Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănă
tate, de. noi succese în activi
tatea P.C. din Austria. Mulțu
mind, Fraz Muhri a adresat, 
la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerii 
Partidului Comunist Român, 
un mesaj de călduros salut, ce
le mai bune urări de sănătate 
și de succese tot mai mari în 
opera de construire a societă
ții socialiste în România.

țîndu-se în favoarea efectuării 
unor profunde transformări 
social-economice, pentru . a- 
doptarea unor măsuri care să 
ducă la renașterea bogatei 
moșteniri culturale a popula
ției țării. In intervențiile lor, 
delegații au subliniat, totoda
tă, necesitatea adoptării unor 
măsuri menite să- ducă la 
îmbunătățirea situației ma
teriale a oamenilor muncii 
din Ciad.

mit două premii întîi „Exae- 
quo" prin Dimca Alexandru 
de Ia Universitatea București, 
și Breazu Valeriu, de la Insti
tutul politehnic din Capitală. 
Tinerii cercetători români ca
re au obținut laurii concur
sului sînt: Nicula Gheorghe, 
de la Universitatea din Cluj, 
Maxim Liliana, de la Univer
sitatea din Iași, Popescu Do
rin și Ștefănescu Anton, ambii 
de la Universitatea București. 
Toți ceilalți cercetători ro
mâni au primit ^fnențiuni de 
onoare" și felicitările juriului 
pentru lucrările originale rea
lizate cu prilejul celei de-a 
doua „confruntări" a tinerilor 
matematicieni din țările bal
canice.

folosit metodele convenționa
le, realizarea hărții ar fi durat 
mai mult de 10 ani și ar fi cos
tat milioane de dolari.

• „Irakul și Turcia își rea
firmă dorința comună de so
luționare grabnică a situației 
din Orientul Apropiat și spri
jinul față de poporul palesti
nian, în vederea recuperării 
drepturilor sale legitime" — 
menționează comunicatul co
mun dat publicității Ia înche
ierea vizitei oficiale de trei 
zile întreprinse în Turcia de 
Murtada Said Abdel Baky, mi
nistrul irakian de externe.

® Filarmonica din Arad a 
concertat, sub conducerea lui 
Eliodor Rău, în orașele Rot
terdam. Amsterdam și Hags. 
Și-a dat concursul pianistul o- 
landez Loek van Der Gaag.

Concertele s-au bucurat de 
o primire entuziastă din par
tea unui numeros public.

• Guvernele Republicii 
Chile și Boliviei vor începe 
convorbiri în problema resta
bilirii relațiilor diplomatice 
între cele două țări — infor
mează Ministerul chilian al 
Afacerilor Externe.

O Reprezentantul delegați
ei militare a G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud a 
remis o notă Comisiei Interna
ționale de Control și Suprave-

In cursul întîlnirii, s-a fă
cut un schimb de păreri în le
gătură cu preocupările actua
le ale celor două ‘ partide și 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre P.C.R. și 
P.C.A. Totodată a fost efectu
at un schimb de păreri privi
tor la problemele mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, la situația politică 
din lume.

La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, tovărășească, au participat, 
Hans Kolt și Karl Zenker, 
membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.A., 
și Heinrich Fritz, mem
bru al C.C. al P.C.A., șeful 
Secției externe a partidului. 
Au luat parte, de asemenea, 
Ștefan Mocuța, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Cluj, precum 
și Dumitru Aninoiu, ambasa
dorul României la Viena.

Kurt Waldheim 
celor

despre întrevederile avute cu liderii 
două comunități din Cipru

NICOSIA 30 (Agerpres). — 
înainte de a părăsi Nicosia, 
secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, a participat la o 
conferință de presă.

Referindu-se la convorbiri
le pe care le-a purtat cu pre
ședintele Makarios și cu vice
președintele Rauf Denktaș (li
derul comunității turce) în le
gătură cu stadiul actual ăl 
convorbirilor intercomunitare, 
Kurt Waldheim a declarat: 
„Deși există diferențe de o- 
pinii între cele două comuni

Conferința internațională PUfilM
HELSINKI 30 (Agerpres). 

•— In localitatea finlandeză 
Aulanko, din apropiere de 
Haemmenlinna, în zona cen
trală a Finlandei, s-au deschis 
lucrările celei de-a 23-a 
Conferințe internaționale 
PUGWASH, for care reunește 
savanți din întreaga lume — 
militanți pentru întărirea pă

ghere din Vietnam, cerînd e- 
fectuarea unei cercetări ime
diate privitoare la operațiuni
le trupelor saigoneze în ve
derea cuceririi unor localități 
din provinciile Mitho și 
Kuangham. aflate sub Admi
nistrația Guvernului Revolu
ționar Provizoriu.

O Un tribunal militar din 
Kenitra a pronunțat joi sen
tința în procesul intentat unui 
grup de persoane acuzate de 
atentat împotriva securității 
statului. După cum informea
ză agenț'a maghrebiană de 
presă M.A.P., 16 persoane au 
fost condamnate la moarte, 15 
au fost condamnate la închi
soare pe viață, iar alți acuzați

Ambasadorul
Republicii Socialiste România 

in Republica Costa Rica 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare președintelui 
Jose Figueres Ferrer

SAN JOSE 30 (Agerpres). — 
Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar, al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Costa Rica, Constantin 
Stănescu, și-a prezentat, la 28 
august, scrisorile de acredita
re președintelui Jose Figueres 
Ferrer.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președinte
lui Jose Figueres Ferrer un 
salut prietenesc din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 

tăți, vreau să precizez că în 
cadrul negocierilor au fost în
registrate progrese considera
bile". Abordînd problema ac
tivității clandestine a organi
zațiilor generalului Grivas, 
secretarul general al O.N.U. a 
afirmat că aceasta „nu a aju
tat, desigur convorbirilor ce
lor două comunități. Vreau să 
accentuez — a spus Waldheim
— că am găsit la ambele părți
— greacă și turcă — dorința 
și intenția de a fi continuate 
negocierile intercomunitare și 
de a se ajunge la rezultate po

cii șî cooperarea între popoa
re.

.La actuala conferință iau 
parte peste 100 de oameni de 
știință din 30 de țări. Princi
palele probleme de pe ordinea 
de zi a reuniunii sînt securi
tatea europeană, dezarmarea, 
efectele radioactivității și 
chestiunea suprapopulației în 
lume.

au primit pedepse cu închi
soare pe diferite termene.

• Edward Rust, președinte
le Camerei de comerț a S.U.A., 
și-a încheiat convorbirile pur
tate la Moscova cu reprezen
tanți ai organelor de resort so
vietice, informează agenția 
TASS. 1

Qț La Ciudad de Mexico se 
desfășoară lucrările unui se
minar consacrat examinării 
formelor de cooperare econo
mică dintre țara-gazdă și ță
rile membre ale Pactului An
din (Bolivia, Columbia, Chile, 
Ecuador, Peru și Venezuela).

© Agenția Taniug infor
mează că, în dimineața zilei 
de 28 august, lîngă Perkovici, 
în apropierea orașului Sibe- 
nik, situat pe coasta Adriati- 
cii, au avut loc două ciocniri 
de trenuri în urma cărora 
cinci persoane și-au pierdut 
viața, alte 31 fiind rănite.

• Ultimele cifre prezentate 
de autoritățile mexicane în 
legătură cu efectele puterni
cului cutremur resimțit, marți, 
în provinciile Vera Cruz și 
Puebla indică între 750 și 900 j 
morți și aproximativ 2 000 de 
răniți — informează agenția 
Prensa Latina.

și satisfacția sa pentru vizita 
pe care urmează să o între
prindă în Costa Rica.

Apreciind elogios activitatea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
politica internă și externă a 
țării noastre, președintele Jose 
Figueres Ferrer a transmis, 
la rîndul său, un salut cordial 
șefului statului român, sub
liniind, totodată, interesul ma
jor cu care este așteptată vizi
ta sa în Costa Rica.

zitive. îmi exprim speranța 
că aceasta se va întîmpla îna
inte de sfîrșitul anului în curs. 
Consider că obstacolele exis
tente încă pot fi depășite".

Kurt Waldheim a menționat, 
ca una din problemele abor
date în timpul întrevederilor, 
posibilitatea reducerii efecti
vului forțelor O.N.U. dislocate 
în Cipru. El a precizat însă c!'. 
aceasta este dependentă de re
alizarea unui progres pe calei- 
găsirii unei soluții acceptabi - 
Ie celor două comunități.

Fluctuațiile 
cursului 
monedei 

americane
Fluctuațiile cursului mone

dei americane, înregistrate in 
ultimele zile, au fost semnala
te și în cadrul operațiunilor 
valutare de joi. La Frankfurt 
pe Main, după ce primele 
tranzacții au fost efectuate la 
cota 2,44 mărci pentru un do
lar, cursul monedei america
ne a crescut la 2,4430 mărci, 
față de 2,4420 la închidere*- 
bursei, miercuri. Pe piața o- 
landeză, dolarul și-a menținut 
cota înregistrată cu o zi îna
inte — de 2,6825 guldeni. în 
timp ce Ia bursa londoneză, el 
a înregistrat o ușoară creștere, 
fiind negociat la cota 2.4633 
dolari pentru o liră sterlină.

(Agerpres)
---->----  

„Molnia-T*
MOSCOVA 30 (Agerpres).

— In Uniunea Sovietică a 
fost, lansat, joi, un nou satelit 
de telecomunicații „Molnia-1“, 
destinat continuării exploa
tării sistemului de comunica
ții telefonice, telegrafice și 
radio la mari distanțe, pre
cum și transmiterii progra
melor televiziunii centrale a 
U.R.S.S. spre punctele din 
rețeaua „Orbita" din regiu
nile Siberiei, Extremului O- 
rient, Extremului Nord și A- 
siei Centrale sovietice.

Agenția. TASS precizează 
că satelitul s-a plasat pe o 
orbită eliptică cu apogeul la 
37 970 kilometri în emisfera 
nordică și perigeul la 480 
kilometri în emisfera sudi
că.
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VINERI, 31 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cînd legendele mor ; 
Republica : Aventurile lui 
Babușcă ; PETRILA : Fata 
care vinde flori ; LONEA — 
Minerul : Nu te întoarce : A- 
NINOASA : Balada, din Nev- 
sursk : VULCAN : Grăbiți 
apusul soarelui : LUPENI — 
Cultural : Ciprian Porum- 
bescu ; Muncitoresc : Gen
tlemenii norocului ; URI- 
CANI: Grozavul din a V-a 
B.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ;

6,00—8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical : 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc ; 10,05
Orchestra de muzică popu
lară „Cindrelul" din Sibiu ;
10,30 Muzică ușoară ; 11,00
Buletin de știri ; 11,15 Litera 
și spiritul legii ; 11,30 La
mijloc de codru des; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat : 13,00 Ra
diojurnal ; 13,27 Concert de 
prînz ; 14.00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Muzică de 
promenadă ; 15,00 Buletin
de știri ; 15,05 Radioanchetă 
economică ; 15,20 Piese de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 
16,15 Orchestra de muzică 
populară „Rapsodia Dună
rii" ; 16,35 Cîntece de Vasile 
Spătărelu ; 17,00 Pentru pa

trie ; 17,30 Soliști de muzică 
populară ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii prefera
te ; 21,00 Revista șlagărelor;
21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—3,00 Es
trada nocturnă.

9,00 Curs de limbă rusă. 
Recapitulare (8).

9,30 O viață pentru o idee: 
Traian Săvulescu.

10,00 Telex.
10,05 Biblioteca pentru toți 

(reluare).
10,40 Selecțiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret".

11,00 Istoria filmului sonor, 
(reluare). Zboară coco
rii.

12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului.

13,00 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engleză 

Recapitulare (8).
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile ?
18.30 Publicitate.
18.35 La volan.
18,50 Teleconferință de pre

să.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 Documentar TV. Car

tea Apelor.
20.35 Drumuri în istorie. A-

lexandru cel Bun. 
21,00 Studioul de poezie.
21.30 Pagini de umor : Aven

turi in epoca de pia
tră.

21,55 Microrecital de muzică 
ușoară.

22,05 24 de ore.
22.30 Stadion.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri ;

Maximele : Petroșani 19 
grade ; Paring 10 grade.

Minimele : Petroșani 9 
grade ; Paring 7 grade.

PENTRU. URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general închisă. Se vor sem
nala precipitații sub formă 
de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit diri sectorul sudic.

Pentru salvarea echipa
jului unui submarin „de 
buzunar"

DUBLIN 30 (Agerpres). — 
o adevărată cursă contracro- 
nometru se desfășoară în 
largul coastelor Republicii 
Irlanda pentru salvarea ce
lor doi membri ai echipaju
lui unui submarin „de buzu
nar", blocat pe fundul mării 
în timp ce instala un cablu 
telefonic. intercontinental. 
Deși rezervele de oxigen ale 
celor doi marinari sînt sufi
ciente pentru a le permite 
supraviețuirea pînă sîmbă- 
tă dimineață, specialiști și 
mijloace tehnice din mai 
multe țări participă la sal
varea submersibilului și a 
echipajului sau. In acest 
scop, spre zona accidentului 
(situată )a aproximativ 160 
km sud de țărmul Republicii 
Irlanda) s-au îndreptat alte

Faptul divers pe glob
două . submarine. Un avion 
american a părăsit aeropor
tul din San Diego (Califor
nia) cu aceeași țintă, avînd 
la bord aparatură specială 
destinată unor astfel de ope
rațiuni de salvare.

Sintetizarea primei gene 
artificiale

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — O echipă de cerce
tători de la Institutul de teh
nologie din Massachusetts a 
reușit să sintetizeze prima 
genă artificială a cărei 
funcționare a putut să fie 
detectată în interiorul unei 
celule vii. Echipa, condusă 
de profesorul Har Gobind 
Khorana, co-deținător al pre
miului Nobel pentru chimie 
pe anul 1968, reușise anteri
or sinteza primei gene arti
ficiale complete. Funcționa
rea acesteia nu a putut, to
tuși, să fie detectată în inte

riorul unei celule vii, deoare
ce nu s-a reușit includerea 
semnalelor de control nece
sare utilizării genei de către 
o asemenea celulă.

Puternice erupții ale
unui vulcan submarin

TOKIO 30 (Agerpres). — 
In zona Insulelor Ogasawa- 
ra, situate în Oceanul Paci
fic, la 1 200 kilometri sud de 
Tokio, au fost semnalate, 
miercuri, puternice erupții 
ale unui vulcan submarin. 
Ele s-au succedat la inter
vale de timp cuprinse între 
3 și 10 minute, lava țîșnind 
cu putere la mare înălțime, 
în timp ce un văl compact 
de fum a acoperit apele o- 
ceanului pe o întindere de 
peste 500 de metri. Erupții 
subterane de mai mică in
tensitate au mai fost obser
vate în această zonă la 30 
mai și 16 iunie.
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