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de noi 

Activita-

în Republica Venezuela
LA CEREMONIA SOSIRII

Cuvîntul de bun sosit 
al președintelui 

RAFAEL CALDERA

Cuvîntul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelența Voastră domnule 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România,

Cu cele mai ferme și adinei 
sentimente pentru prietenia 
și cooperarea dintre popoare
le noastre, îmi este 
de plăcut să vă urez bun ve
nit — în numele guvernului 
și poporului din Venezuela — 
dterineavoastră, distinsei
doamne Ceaușescu și iluștrilor 
membri ai delegației care vă 
însoțește.

Venezuela admiră și stimea
ză națiunea română pentru 
istoria sa și evenimentele pe
trecute în ultimii ani pe care 
le cunoaștem bine. Cunoaștem, 
de asemenea, efortul pe care 
îl faceți pentru a atinge etape 
superioare de dezvoltare, pre
cum și activitatea desfășurată 
de dumneavoastră și de dis
tinșii membri ai delegației. în 
slujba poporului român. Cu
noaștem aceste lucruri în mod 
direct, pentru că, în Venezue
la trăiesc de mai mulți ani, 
bărbați și femei născuți pe pă
mîntul României, care au adus 
aici imaginea unei prietenii 
cordiale, a colaborării, identi- 
fieîndu-se cu aspirațiile și ne
cesitățile poporului 
lean.

Prin intermediul 
cetățeni de origine 
dintre care mulți s-au inca- 
draț în națiunea venezuelea- 
nă, precum și al unor cetă
țeni veniți din alte țări ale 
Europei centrale și răsărite
ne, poporul nostru a putut să 
cunoască mai direct calitățile 
umane ale poporului român, 
a putut să creeze, printr-un 
contact zilnic cu aceștia, re
lații mai trainice și concrete.

In prezent, excelentă, cînd

deosebit

venezue-

acestor 
română.

tehnica a eliminat distanțele 
dintre țările lumii, ar fi de 
neconceput să fie create 
mod artificial, de către 
meni, alte 
din modul 
și de a fi.
esențiale 
nesc pe 
cum și necesitatea ca aspira
țiile lor să se împlinească cît 
mai curînd. Sînt convins că 
ne aflăm la porțile unei noi 
experiențe universale, în care 
popoarele și conducătorii lor 
se vor convinge, de fiecare 
dată mai mult, de necesitatea 
căutării elementelor care îi 
apropie, care să le permită re
lații sincere, creînd astfel po
sibilitatea obținerii unei vieți 
bune pentru toți oamenii.

Sînt sigur, excelență, că 
dumneavoastră sînteți de 
ceeași părere. Apreciez ca 
act de deosebită importanță 
vizita dumneavoastră în Ame
rica Latină. Venezuela, în ca
drul marii familii Iatino-ame- 
ricane, are conștiința respon- 
bilității care îi revine în ceea 
ce privește destinul universal 
și apropierea de popoarele 
din Europa, nu numai din 
Europa occidentală, ci și din 
Europa centrală și Europa ră
săriteană, iar trezirea unor 
noi speranțe în acest sens con
stituie un fapt, fără îndoială, 
promițător, care, sînt sigur, 
va aduce noi schimbări în 
lume.

In numele guvernului meu, 
în numele tuturor compatrio- 
ților mei, îmi exprim sincera 
convingere că vizita dumnea
voastră va întări relațiile de 
prietenie, va identifica nume
roasele căi care există pentru 
o colaborare fructuoasă și a- 
vantajoasă între Venezuela și 
România. (APLAUZE).

în 
oa- 

distanțe derivate 
diferit de a gîndi 
uitînd elementele 

care îi 
oameni.

u- 
pre-

Ș> 
a- 
un

Stimate domnule președin
te,

Stimată doamnă, 
Doamnelor și domnilor, 
Aș dori să vă exprim cele 

mai sincere mulțumiri pentru 
cuvintele amabile pe care mi 
le-ați adresat, pentru urările 
de a ne simți cît mai bine în 
patria dumneavoastră și, toto
dată, aș dori să vă transmit, 
domnule președinte, dumnea
voastră și tuturor gazdelor 
noastre un salut cordial din 
partea mea, a soției mele, din 
partea guvernului și Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România.

Este pentru noi o deosebită 
plăcere că ne găsim astăzi pe 
pămîntul frumoasei Venezue- 
Ie, că putem să vă adresăm a- 
ceste saluturi și cuvinte prie
tenești pentru poporul vene- 
zuelean.

Intr-adevăr, țările noastre 
se găsesc pe continente diferi
te, au orînduiri sociale diferi
te,1 dar au multe puncte.co
mune : sînt țări care se preo
cupă de dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială și depun efor
turi pentru a asigura dezvol
tarea civilizației în propriile 

pentru a 
poporului.

vremurile 1 
trăim astăzi,

mari 
sînt 
pune 
de a

C o n v o r b î

asigura
Desi- 

pe ca- 
, revo-

țări, 
fericirea 
gur că 
re le 
luția impetuoasă tehnico-ști- 
ințifică impun ca o necesita
te colaborarea strînsă dintre 
statele, dintre națiunile între
gului nostru glob, fără deose
bire de orînduire socială.

Intre România și Venezue
la există relații vechi de prie
tenie. Mulți cetățeni ai pa
triei dumneavoastră au vizi
tat România, au putut cunoaș
te unele din preocupările po
porului român pe calea dez
voltării sale economico-sociale, 
așa cum mulți cetățeni ro
mâni au vizitat Venezuela și 
au putut cunoaște unele din 
preocupările dumneavoastră.

Noi apreciem mult eforturile 
pe care poporul venezuelean 
Ie face în dezvoltarea sa, suc
cesele obținute pe această 
cale. Toate acestea mă îndrep
tățesc să reafirm că există re
ale posibilități ca între Româ
nia și Venezuela să se dezvol
te relații și mai largi de co
laborare în toate domeniile de 
activitate.

Trăim într-o lume de 
transformări. Popoarele 
vital interesate de a se 
capăt vechii politici și
se asigura o politică nouă, ba
zată pe deplina egalitate în
tre națiuni, respectul indepen
denței și suveranității, pe ne
amestecul în treburile inter
ne, pe avantajul reciproc. 
S-au obținut succese pe calea 
destinderii în relațiile inter
naționale, dar aceste succese 
impun cu atît mai mult fiecă
rui popor — fie el mare sau 
mic — de a acționa pentru 
dezvoltarea noii situații inter
naționale, pentru o colaborare 
trainică și o pace îndelungată.

In acest spirit vizităm țara 
dumneavoastră, cu convinge
rea că vom găsi noi căi de ex
tindere a colaborării între po
poarele noastre în multe do
menii de activitate, că vom 
găsi multe puncte de înțelege
re cu privire Ia colaborarea 
pe plan internațional în vede
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte, o lume a păcii, că a- 
ceste năzuințe corespund pe 
deplin, atît intereselor po
poarelor noastre, cît și inte
reselor tuturor popoarelor 
care doresc să trăiască in 
pace și în libertate.

Cu aceste sentimente și cu 
aceste gînduri. doresc să adre
sez, încă o dată. poporului 
prieten venezuelean urările 
noastre prietenești și să ex
prim speranța că vom încheia 
cu bune rezultate vizita, con
vorbirile cu dumneavoastră. 
(APLAUZE).

r i o f i c i a I e
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii 
România, 
a făcut o vizită președintelui
Republicii Venezuela, Rafael

Socialiste
Nicolae Ceaușescu,

Caldera, la Palatul 
res din Caracas.

Cu 
loc 
lă 
fost

Miraflo-

acest prilej, 
o convorbire 

în cursul căreia 
abordate probleme

a avut 
oficia- 

au 
ale

dezvoltării pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-vene- 
zuelene, precum și aspecte ac
tuale ale vieții internaționale.

La întrevedere au participat 
miniștrii afacerilor externe ai

celor două țări, George Maeo- 
vescu, și Aristides Calvani.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Depunerea unei coroane de flori la Panteonul Național
Ziua de joi a înscris ca 

prim moment al programului 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Venezuela de
punerea unei coroane de fiori 
la Panteonul Național din 
Caracas.

...Este • o dimineață senină. 
Crestele scăldate în verdeață 
ale munților care străjuiesc 
orașul se profilează pe cerul 
de un albastru intens. Sîntem 
la reședința prezidențială „La 
Vmeta", așezată . pe una din 
colinele orașului. Este o clă- 
d're modernă, distinsă prin 
eleganta liniilor arhitectoni
ce.

Coloana oficială de mașini 
se îndreaptă spre Panteonul 
Național. Străbatem auto
străzi suprapuse, precum „El 
Valle del Este" ; în zare se

aledetașează siluetele zvelte 
unor blocuri impunătoare, o- 
pere arhitectonice din sticlă 
și beton, clădiri pentru insti
tuții — dovadă elocventă a 
unei metropole care trăiește 
intens ritmul trepidant al vie
ții moderne.

Coloana oficială ajunge în- 
tr-un cartier în care s-a păs
trat cu rigurozitate nealtera
tă ambianta trecutului. In 
față se înalță cele trei turnuri 
cu cupole albe. împodobite 
ale Panteonului Național. o 
clădire în stil hispano-ameri- 
can. Aici sînt adăpostite ră
mășițele pămîntești ale erou
lui național Simon Bolivar, 
supranumit „El Libert'ador", 
cel care prin faptele sale și-a 
consacrat întreaga viață lup
tei de eliberare de sub domi
nația spaniolă.

exter- 
și al- 
se o- 
scări-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de ministrul de 
ne, George Macovescu. 
te persoane oficiale, 
prește un moment pe
le de marmură ale panteo
nului. O fanfară intonează 
imnurile de stat ale României 
și Venezuelei. Președintele 
Consiliului de Stat se
îndreaptă spre incin
ta Panteonului. Se trece prin
tre două șiruri ale gărzii 
onoare.

In fața sarcofagului lui 
mon Bolivar, de o parte 
de alta, ard flăcări veșnice în 
memoria eroului național și ă 
altor personalități istorice care 
și-au dat viața pentru elibe
rarea patriei.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu depune o coroană

de

de flori, 
ment de 

' litară prezintă onorul.
fara intonează din nou imnu
rile de stat ale celor două 
țări. După aceea se citește din 
Cartea de onoare a Panteonu
lui un document care consem
nează ceremonia depunerii co
roanei de flori. Președintele 
Nicolae Ceaușescu semnează 
in Cartea de onoare. Minis
trul de externe venezuelean 
înmînează. apoi, șefului statu
lui român un document prin 
care se atestă momentul so
lemn petrecut la Panteonul 
Național. După aceea pre
ședintele, Nicolae Ceaușescu 

1 se îndreaptă spre ieșire.
De o_ parte și de alta

Se păstrează un mo- 
reculegere. Garda mi- 

Fan-

(Continuare in pag. a 4-a)

a

rească drumul de viiturile 
pîrîului și să asigure o bu
nă circulație pietonală și 
rutieră în această porțiune.

Lucrări gospodărești
Clubul melomanilor

Pentru minerii Petrilei, nu
mele lui EUGEN VOICU este 
sinonim cu 
deva rate 
muncă, cu 
noaștere a 
le meseriei 
de

realizarea unor a- 
performanțe de 
foarte buna cu- 

multora din taine- 
de miner. Șeful

brigadă posedind o 
înaltă specializare în tehnolo
gia de lucru din abatajele 
frontale, impune tovarășilor 
săi de muncă, prin propriul 
său exemplu, o organizare 
responsabilă a lucrului dubla
tă de o disciplină fermă.

Creșterea • continuă a pro
ducției de cărbune cocsifica- 
bil și energetic a unităților 
miniere din Valea Jiului pre
supune desfășurarea unei in
tense activități de investiții, 
atît in ceea ce privește ex
tinderea dotărilor de la su
prafața minelor, cît 
privința deschiderii 
zone de zăcămînt.
tea desfășurată în cadrul sec
toarelor de investiții din ca
drul exploatărilor miniere ca
pătă în acest sens semnifica
ții deosebite, constituind o 
p-emisă importantă a reali
zării în bune condițiuni atît 
a sarcinilor de producție pre
văzute pînă la sfîrșitul. anu
lui în ,curs, cit și a pregătirii 
în condiții optime a producției 
anului viitor.

Puternic mobilizați de che
marea lansată către toți 
constructorii din țară de. că
tre secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a transforma 
lunile august și septembrie 
în perioade de vîrf ale rit
mului de execuție pe șantie
re, minerii Văii Jiului, spe
cializați în lucrările de des
chideri, au desfășurat o 

. tivitate rodnică în cursul 
nii august, lună pe care 
încheiat-o cu un bilanț 
ansamblu favorabil.

La nivelul întregului bazin 
sarcinile de plan ale lunii au
gust au fost realizate în pro
porție de 104,5 la sută, ceea 

. ce face ca nivelul realizări
lor primelor opt luni ale anu
lui să se ridice la

ac- 
lu- 
au 
de

tă. Acest succes este rodul 
activității bune desfășurate 
în majoritatea sectoarelor de 
investiții din Valea Jiului, 
din , rîndul cărora s-au de
tașat prin buna organizare a 
lucrărilor sectoarele minelor 
Dîlja, Vulcan, Paroșeni, U- 
ricani și sectorul Livezeni al 
minei Aninoasa.

O caracteristică ce se des
prinde din activitatea de in
vestiții subterane a lunii au
gust' o constituie buna core
lare a • nivelelor de realizare 
a sarcinilor de plan fizice și 
valorice. Realizarea la ter
men a stadiilor fizice de e- 
xecuție prevăzute este prin
cipala modalitate de a asi
gura punerea în funcțiune, 
la termen, a obiectivelor de 
investiții, crearea noilor ca
pacități de producție. Acest 
element va trebui să stea în 
continuare în atenția condu
cerilor tehnice ale sectoare
lor de investiții, corelarea 
justă a lucrărilor de săpare 
și de betonare, de construc
ții și de montaj fiind o pre
misă a desfășurării normale 
a activității de producție, a 
realizării unei aprovizionări 
ritmice a locurilor de mun
că.

In cadrul unor exploatări mi
niere s-a constatat o concen
trare a lucrărilor de in'ești- 
ții. în anumite blocuri sau 
orizonturi, concentrare lega
tă de necesitatea urgentării 
lucrărilor de pregătire în zo
nele respective. Notăm, în a- 
cest sens, ritmurile bune rea
lizate la deschiderea orizon-

tuluj 425 al minei Paroșeni, 
la lucrările de amenajare a 
orizontului 420, în zona pu
țului nr. 6 de la mina Vul
can, sau la deschiderea blocu
lui VI orizontul 500, al minei. 
Uricani. Concentrarea lucră
rilor de investiții poate ti 
impusă uneori . de necesități 
de natură tehnologică lega
te de urgența intrării în func
țiune a unor noi capacități 
de producție. Trebuie însă ca 
această formă de organizare 
să constituie un obiectiv per
manent' al conducerilor teh
nice ale sectoarelor de inves
tiții, deoarece în acest mod 
se poate asigura o creștere 
a eficienței lucrărilor ca ur
mare a unei mai bune apro
vizionări și deserviri a locuri
lor de muncă, a reducerii 
personalului auxiliar, a po
sibilităților mai mari de 
coordonare și supraveghere 
eficientă. Este suficient să a- 
mintim că prin concentrarea 
lucrărilor de deschideri la 
orizontul 400, în zona puțului 
vest al minei Uricani, secto
rul de investiții urmărește să 
realizeze ritmuri rapide de 
execuție care să contribuie 
la recuperarea unor restan
țe existente.

Un element cate poate con
tribui la impulsionarea rit
mului de execuție a lucrări
lor de investiții îl constituie 
buna colaborare dintre aces-

(Continuare in pag. o 3-a)

Noi loturi
de utilaje intrate 

în dotarea minelor
Una din sarcinile principale ălț I. U. ,M. 

Petroșani o constituie asigurarea utilajelor 
necesare fluxurilor de producție din cadrul 
unităților miniere din Valea Jiului și din alte 
județe ale țării. Numai în cursul lunii au
gust, de exemplu, au fost furnizate exploată
rilor miniere o serie de utilaje care vor de
servi în 
și aeraj 
etc.

Patru 
minelor 
două dispozitive de 
colivii - minelor Dîlja și Livezeni, iar

primul rînd. activitățile de transport 
minier, evacuarea apelor subterane

colivii de extracție au fost livrate 
Lonea, Vulcan, Aninoasa și Lupeni, 

legare a. cablurilor la 
.................................................................. • mai 
multe pompe portative de tipul Sigma au 
luat drumul minelor Paroșeni, Livezeni, Lu
peni și Dîlja. Un număr de 20 de bucăți 
de transportoare TR-2, unul din cele mai 
solicitate utilaje, a intrat în dotarea minelor 
Petrila, Lonea, Dîlja, ' Vulcan, Uricani 
Lupeni.

A fost onorată la termen și o comandă a 
I. M. Bihor constînd dintr-un lot de 50 de 
cărucioare de personal.

10.1,1 la su-

Crește necontenit unul din 
cele mai moderne complexe 
miniere din Valea Jiului - mi. 
na Livezeni.

Foto : Ion LICIU

Învăfămîntul preșcolar
sprijin eîectiv în formarea

pentru viață a copilului
Plenara Comitetului -• Cen

tral 4I Partidului Comunist 
Român din 18—19 iunie,. 1973 
a elaborat un . program tie 
perspectivă pentru' dezvolta
rea în-vățămîritului d.g toate 
gradele, pentru crearea unui 
sistem .'stabil' ș'i ‘tihftâ'r,' "des
chis și coerent atît în ce pri
vește- structurile, succesiunea 
diverselor trepte, cît și con
ținutul ■ științific. educativ de 
la învățămîntul preșcolar- pî
nă la cel superior.

Ihv^tămîntul' preșcolar, ca 
primă treaptă a sistemului 
de învâțărhîrrt din țara noas
tră, are drept țel fundamen
tal educarea și instruirea tu
turor copiilor. de la .3 la 6 
ani. El își propune, astfel, să 
realizeze pregătirea copiilor 
pentru activitatea școlară și 
să constituie un sprijin efec-

Acționînd cu consecvență, 
pentru înfăptuirea planului 
de dezvoltare a orașului, 
consiliul popular municipal 
execută o serie de lucrări 
destinate să înlăture distru
geri ile provocate de inun
dații.

In prezent, serviciul de 
gospodărie desfășoară o am
plă acțiune pentru consoli
darea malurilor pîrîului 
Maleia și Slătinioara, In 
dreptul Liceului de cultură 
generală se construiește un 
dig din piatră menit să fe-

La clubul muncitoresc din 
Lupeni s-a deschis ieri 
clubul melomanilor. In afa
ra audițiilor muzicale și a se
rilor de dans, în planul de 
perspectivă se ailă și pre
zentări ale unor formalii și 
personalități din toate genu
rile muzicale, suplinind un 
curs de inițiere in tainele 
muzicii.

fost' terminate aproape în 
întregime lucrările de re
novare. zugrăviri, reparații. 
A fost îmbogățit mobilie
rul căminului cu încă 20 de 
dulapuri, iar biblioteca a 
fost suplimentată cu 150 vo
lume. Cinci colecții de zia
re. complete, stau, de ase
menea, la dispoziția citito
rilor presei cotidiene.

Concursul
la Școala de muzică și

,arte

Excursie

de selecție

plastice

Innoiri la căminul 
nr. 5 de la E.M. Lupeni

La căminul muncitoresc
nr. 5 al E.M. Lupeni au

Cercul de turism din ca
drul clubului Lonea, cu spri
jinul filialei Petroșani a 
O.J.T., a perspectat o nouă 
excursie de 5 zile in Delta 
Dunării cu participarea a 40 
de persoane. Transportul se 
asigură cu autocarul filialei 
O.J.T., iar plecarea — luni 10 
septembrie ora 6.

Intre 5—12 septembrie 
a.c. are loc pregătirea can- 
didaților care vor să urme
ze cursurile Școlii de muzi
că și arte plastice din Pe
troșani în anul școlar 1973 
—1974. Concursul de selec 
ție se va desfășura în zile
le de 12, 13 și 14 septem
brie la secțiile vioară, pian 
— pentru elevii din clasa 
I. violoncel — pentru ele
vii din clasele III-IV și ins
trumente de suflat — cla
rinet. oboi, fagot, trompetă, 
corn — pentru el&vii din 
din clasa a V-a.

tiv acordat femeilbr-mame 
încadrate în muncă.

Pe această linie principală 
se încadrează perfecționa
rea conținutului învățămintu- 
lui, preșcolar, pe baza unor 
programe elaborate pe grupe 
de vîrstă. metode "ie euucc- 
ție, pentru a-i ajuta pe copii 
în formarea caracterului;, "a 
primelor, deprinderi etc.

Plenara a cerut-să se’acor
de o atenție deosebită cuprin
derii într-un timp cît mai 
scurt a tuturor copiilor de .5 
ani în grădinițe, pentru a 
primi ediicâția' și cunoștințe-’ 
le necesare trecerii lor în în- 
vățămîntul general

Pe ...baza acestpr prevederi, 
organele . și organizațiile de 
partid, consiliile populare din 
municipiul Petroșani au luat 
măsuri concrete pe linia dez
voltării și extinderii spațiilor 
preșcolare în scopul cuprin
derii unui număr cît mai ma-

re de copii în grădinițe. Ast
fel,. din totalul de 6 200 co
pii între 3—5 ani, au fost a- 
sigurate condiții de școlariza
re, pentru ?3 4.00 copii în vîr.s- 
tă;de .5, ani. și aproximativ 500 
cOp.ii între 3—4 ani, deci cu 
1000 locuri mai mult ca în anul 
școlar 1972/1973. In acest 
scop. în orașul Lupeni, față 
de 1.2 săli de clasă cu 21 gru
pe cîte au existat în anul 
școlar precedent, în anul a- 
cesta vor exista 17 săli de 
clasă cu 32 de grupe, orga- 
nizîndu-se școlarizarea a 850 
copii.' In orașul Petrila, pînâ 
Ia începutul anului școlar, va 
fi dată în funcțiune o creșă- 
grădiniță ' cu 340 locuri cons
truită din investiții. Măsuri 
asemănătoare au fost luate și 
de către ■ organele locale ale

Petre MARCU, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

muncii
La F.S.H. Vftlcan, din 

inițiativa comitetului 
U.T.C., va avea loc as
tăzi la orele 14, o inte
resantă acțiune sub ge
nericul „Ștafeta mun
cii". Aici își dau întil- 
nire conducătorii forma
țiilor de producție, me
seriași cu vechi state de 
serviciu precum și „bo
bocii", adică noii anga
jați ai fabricii. In ca
drul ștafetei se va preda 
de la o generație la al
ta cheia succeselor in 
muncă, întîlnirea con
stituind un bun prilej 
de cunoaștere reciprocă 
a membrilor celor două 
generații, de preluare a 
experienței și faptelor 
muncitorești înaintate.

Braseria „Casino" (Continuare in pag. a 3-a)

productivității

transportului

(pag. a 3-a)
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La Petrila, 
chis (in . fostul- 
cantinei miniere), o. bra
serie modernă, cu gră- 

. clină de vară și bucătărie.
Locul... alcoolurilor este lu
at de felurite specialități de 
cofetărie și patiserie, minu-, 
furi, un bogat sortiment de 
preparate calde fcare cons
tituie și specialitatea uni
tății) produse de cafea, bău
turi răcoritoare, țigări.

O inițiativă frumoasă, ca
re se cere extinsă.

Munca în acord — element dele rminant al creșterii 
muncii la I. U. M. Petroșani.
Cine și mai ales cum se ocupă de oamenii veniți la

Informarea publicului călător, cerință a îmbunătățirii 
în cOmun.
Rubricile „Stop" și „Cu scrisoarea dv. în față“. 
Programul TV pentru săptămina viitoare.

mină ?
(pag. a 2-a)
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Munca în acord — element
determinant al creșterii 

productivității muncii
la I. U. M. Petroșani

Definită ca un element ho- 
tărîtor în realizarea nivelului 
cerut de eficiență economică, 
productivitatea muncii și căi
le de sporire a ei au constitu
it în permanență o preocupare 
a colectivului de muncitor., 
ingineri și tehnicieni din ca
drul întreprinderii de utilaj 
minier Petroșani.

Munca în acord, cu dublu) 
său avantaj (asigurarea prelu
crării și montării în timp ut‘l 
a pieselor și utilajelor, precum 
și sporirea posibilităților de 
cîștîg pentru fiecare salariat) 
are în prezent posibilități e- 
fective de aplicare în majori
tatea atelierelor din uzină, ti
na din formele de salarizare 
aplicate in cadrul întreprinde 
rii o constituie și acordul in
dividual. Bazat pe o normar. 
cit mai judicioasă a muncii 1 
cordul individual a constituit 
un element de stimulare perma
nentă a muncii și de creare a 
premiselor de creștere a pro
ductivității și a calității pro
duselor realizate. Acestea con
stituie, de altfel, explicațiile 
rezultatelor bune pe care le-au 
înregistrat secțiile de construc
ții metalice, forje, ajustaj. tur
nătorie. In aceste condiții, a- 
par discordante rezultatele mai 
slabe înregistrate in cadrul 
secției mecanice, unde indica
torul productivității muncii 
nu a fost realizat în anumite 
perioade, decît în proporție 
de 92-93 la sută.

Analizele efectuate in ca-

justaj al secției de prelucrări 
la rece, unde se finalizează fi
ecare piesă de schimb sau u- 
tilaj înainte de a primi avi
zul de expediere spre benefi
ciar, a reușit datorită introdu
cerii retribuției în acord să 
mențină un ritm constant al 
productivității muncii.

Exceptînd unele lucrări de 
prototipuri sau unicate, majo
ritatea operațiunilor de ajus
taj și montaj sînt efectuate în 
prezent de muncitori plătiți în 
acord individual. Astfel a fost 
posibilă reducerea în circa 3 
ani pînă la jumătate a timpu
lui de montare a transportoru
lui blindat de tip ușor TR-2, 
pentru a nu cita decît un e- 
xemplu de îmbunătățire a fi
nalizării comenzilor.

Acordul colectiv reprezintă 
o altă formă destul de frecvent 
întîlnită în special în turnăto
rie. construcții metalice și la 
mașinile de danturat. Munci
torii încadrați în formațiile de 
lucru cuprinse în acordul co
lectiv realizează îndeosebi lu
crări caracterizate printr-o 
complexitate deosebită, situa
ție care impune ca măsurile 
de creștere a productivității 
muncii să țină cont de nece
sitatea asigurării calității co
respunzătoare a produselor. E- 
xistența în aceste formațiuni 
a unor salariați cu grad dife
rit de calificare permite re

partizarea lucrărilor diferen
țiat, complexitatea acestora 
fiind corelată cu experiența 
de muncă.

„Munca' în acord a munci
torilor încadrați în brigăzi 
complexe, ne-a declarat ingi
nerul loan Bota, șeful secției 
de prelucrări la cald, a con
tribuit efectiv la obținerea u- 
nor productivități ridicate în 
cadrul secției de turnătorie. 
Se poate spune că a existat o 
corelație directă între dinami
ca productivității muncii și 
realizarea sarcinilor de pro
ducție ale secției".

Munca în acord prezintă a- 
vantaje evidente față de sala
rizarea în regie, avantaje în 
rîndul cărora creșterea pro
ductivității muncii ocupă un 
10c deosebit. Pentru aplicarea 
în bune condițiuni a formei 
de salarizare în acord, se im
pune stabilirea unor norme de 
muncă fundamentate tehnic, 
luînd în considerare condiți
ile existente la locurile de 
muncă. Munca în acord trebu
ie extinsă pentru a deveni un 
element de bază al sporirii 
productivității muncii, element 
indispensabil în contextul sar
cinilor deosebite ce revin 
I.U.M. Petroșani pe linia asi
milării și producerii de noi u- 
tilaje miniere.

L. NICOLAE

I Nu e ușor să descrii în cîte- 
J va cuvinte Viața unui om, mai 
* ales, cînd acesta constituie 
i un model de pasiune și dăru

ire în muncă, un exemplu in 
activitatea creatoare pentru 
tăurirea valorilor materiale.

Și totuși, în astfel de îm
prejurări, sintem ajutați de o- 
pinia colectivului care ușu
rează sintetizarea trăsăturilor 
ce definesc caracterul omului. 
In acest Iei profilul său mo
ral se conturează cu precizie 
refinînd atenția pentru vreme 
îndelungată.

Nevoia de a sprijini con
vingerile pe afirmațiile celor 
care-1 cunosc, trăind și mun- 

1 cind alături de el, nu izvo- 
răște dintr-o prudenfă proie- 

< sională, ci, din dorin/a obiec-
> ttvității.
ț Acest lucru încercăm să-l 
i înfăptuim acum, prezentîndu-1 
J pe maistrul principal 1OAN 
I STOICA, din cadrul șantieru- 

lui nr.4 al T.C.H. Lupeni.
i Dar oare, mai are trebuin-
> tă de vreo prezentare în afa- 
ț ra faptelor sale de muncă ? 
l In cele două decenii trăite 
’ numai în mijlocul constructo- 
ț rilor de pe șantierele Văii Ji- 
l ului el a devenit cunoscut, 
/ stimat și prefuit, a fost exem- 
1 piu pentru toți cei din jur. '

Și omul acesta a impli.vt 
ic curînd 60 de ani. Eveni
mentul pare lipsit de imprr- 
anfă, mulfi poate se vor gră 
îi să spună că n-are nici-c 
semnificație. Tocmai de ace
ea vom apela la cîteva opinii 
de tovarășilor săi de muncă, 
ile constructorilor. Căci, ci 
e poate fi mai exact și mai 
rept în modul de a judeca 

comportamentul său, decll 
ti care lucrează împreună cu 

-I ?
Iată de ce aprecierile aces- 

: na sini deosebit de prețioa- 
1 ' pentru sublinierea persona
lității Iui loan Stoica.

Stoica. Prin el am ajuns să 
însușim tainele profesiei ca- 
re-i atît de căutată aici pe 
șantier — mărturisește ca 
mindrie dulgherul Eltimie la- 
noș. Ce om cumsecade e, ni
ciodată nu l-am auzit spunînd 
„măi, fă asta, sau aia', ci, tot
deauna se adresa cu vorbele 
„băieți, hai să facem cutare 
tucru“. Șl cuvintele acestea 
însemnau mai mult decît ori
ce lecție, ne mergeau drept 
la inimă.

Aprecieri pline de căldură 
și recunoștință exprimă mai 
ales cei care au împărțit cu 
maistrul Stoica de ani de zile

Puterea
exemplului

— Timp de 20 de ani, mai
strul loan Stoica a fost omul 
nr. 1 al șantierului nostru. 
N-a existat lucrare mai pre
tențioasă care să reclame o 
deosebită pricepere în mese
rie, o migăloasă finisare a e- 
xecufiei — precizează tovară
șul Otto Corceani, șeful șan
tierului — care să nu-i fi lost 
încredințată lui. Formația sa 
a executat ansamblul de blo
curi din Braia, apoi blocurile 
turn de pe strada T. Vladimi- 
rescu, școala generală nr. 3 
și monumentul Lupeni '29. Tot 
el a condus lucrările la bule
vardul din Vulcan, casa de 
cultură din Uricani și hotelul 
turistic Valea de Pești. Aces
tea sînt numai cîteva din re
alizările sale recunoscute și 
apreciate.

— Pe mine m-a crescut și 
m-a învățat meserie tovarășul

traiul vieții pe șantier, vechii 
săi ortaci de muncă — zidarii 
Alexandru Ghebedi, Gheor- 
ghe Pocsvailer, Andrei Hor
vath, tlmplarii Cornel Ban, 
Constantin Berehoi, Vasile 
Turlea, zugravii Jana Ferăs
trău, Constantin Călătoru și 
Aurel Pălivan. Toți ne vor
besc despre caracterul exem
plar și simțul datoriei, despre 
competenta profesională și 
prestigiul moral, dar mai ales 
despre înalta omenie pe care 
maistrul lor a avut-o întotdea
una.

— Explica fiecare lucru 
clar, să-l înțelegem bine, ne 
arăta cu răbdare și pricepere 
cum să executăm fiecare ope
rație pentru ca lucrarea să ia
să exact ca în proiect, așa 
cum a gîndit-o arhitectul. De 
aceea, lucrările noastre au 
fost apreciate întotdeauna.

...Nu sînt afirmații de com
plezentă. Faptele confirmă 
prin conținutul lor dens fie
care apreciere făcută la adre
sa colectivului său. Ele sînt 
consemnate cu exactitate în 
procesele verbale de recep
ție.

— Omul acesta spunea 
deunăzi tovarășul Dumitru 
Stancu, secretarul comitetu
lui de partid al Grupului 
T.C.H. — a zidit în fiecare 
construcție o patte din Viata 
sa. Douăzeci de ani i-a mun
cit aici in Valea Jiului și fap
tul acesta constituie un merit 
al său, dar ceea ce m-a im
presionat profund atunci cind, 
maistrul Stoica a împlinit 60 
de ani, a lost hotărîrea lui 
de-a rămine pe șantier pînă la 
terminarea obiectivului ce i-a 
fost încredințat. In curînd 
vom preda hotelul Valea de 
Pești și aici mai avem nevoie 
de iscusința și price~perea sa. 
El ne-a dovedit tuturor că ti
re o mare conștiință

Pe acest adevăr se imlfă 
sinceritatea mărturisirii sale : 
„Pensionarea îmi coboară in 
suflet un regret profund fiind
că mă despart de colectivul 
in care am muncit. Pentru mi
ne familia cea mare aici a 
fost. Totuși simt o mindrie că 
rămîn pe fronturile de muncă 
din Valea Jiului cei ttei băieți 
ai mei: Aurică — macaragiu 
la I.P.S.P., Iancu — miner ta 
Lupeni și Marin — angajat ne 
șantierul de construcții la ca
te muncesc.

Am satisiaefia că las ceva 
durabil aici care mă va atra
ge mereu. Și negreșit voi re
veni să-mi revăd colegii și 
orașul de care m-am legat 
prin muncă"

Vîrsta nu-i neapărat un me
rit, dar densitatea faptelor tră
ite, săvîrșite spre binele oa
menilor, al colectivității da 
— este un merit. Și acest me
rit maistrul constructor Ioan 
Stoica l-a dobîndit cu priso
sință.

Cornel HOGMAN
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Carnet
tehnico
științific
împotriva poluării

I** n cadrul preocupări
lor pentru combate
rea poluării medîu- 

înconj urător, un colec- 
al Institutului de cerce-

I

i

lui 
tiv 
țări tehnologice pentru con
strucția de mașini, în cola
borare cu specialiști ai u- 
nor laboratoare județene și 
uzinale, au înlocuit clasicul 
procedeu de galvanotehnicâ, 
bazat pe complexul cianu- 
ric, cu două noi metode ca
rp folosesc produși de natu
ră anorganică: „zincarea lu
cioasă fără cianuri" și „ba
ia de degresare electroliti
că". Prin folosirea acestor 
tehnologii de gnlvanotehni- 
că se înlătură pericolul no
civității aerului în ateliere
le de galvanotehnicâ și a a- 
pelor reziduale, se mărește 
simțitor viteza de efectuare 
a operației, se reduce la ju
mătate prețul de cost și, în 
același timp, se obțin pro
duse de o calitate superioa
ră.

Stand

I 
I 
I
I

drul secției au reliefat persis
tența unor deficiențe de natu
ră organizatorică, menținerea 
numărului însemnat de mun
citori de regie și auxiliari, ne- 
realizarea normelor de pro
ducție de către unii salariați 
Preocuparea insuficientă pen
tru integrarea tinerilor în rit
mul de muncă al întregii sec
ții, pentru ridicarea nivelului 
lor de calificare a contribuit 
direct la crearea acestei situa-, 
ții. Prin noua organizare a în
treprinderii și a secțiilor, une
le din deficiențele semnalate 
au fost înlăturate, în secții, în 
mod special la secțiile de pre
lucrări la rece și la cald, sur
plusul de muncitori auxiliari 
fiind dirijat spre lucrări direct 
productive. Și atelierul de a*

I

----------------------------- ,--------------

Cabana Valea de Pești.

In cutînd și aici vot po

posi turiști...

Foto : H. ANTON

In preajma deschiderii 
noului an școlar

In atelierele Institutu
lui de cercetări și 
proiectări pentru in

dustria electronică a fost 
conceput și realizat un 
stand pentru determinarea 
parametrilor motoarelor a- 
sincrone trifazate. în condi
țiile puSe de exploatarea 
lor, precum și pentru încer
carea simultană în sarcină 
a mai multor motoare cu
plate, lucrînd în condiții di
ferite. 9e stabilește astfel, 
durata medie de funcționa 
re a fiecărui motor electric, 
ceea ce creează condiții în 
vederea îmbunătățirii para
metrilor pentru toate cate ■ 
goriile de solicitări : 
trice, 
ce

elec-
termice sau mecani-

Producția nu a stagnat
După-amiază de august. In 

timp ce minerii de la Dîlja, 
Lonea, Petrila și Livezeni în
tețeau strădania de a trimite 
cit mai mult cărbune spre pre- 
parația din Petrila, aici a in
tervenit o avarie gravă la 
pompa de 26 metri cubi pe 
minut care alimentează eonul 
mare al spălătoriei cu aDă de 
circulație, necesară spălării 
cărbunelui. Maistrul principal 
loan Toacă împreună cu mai
strul de spălare Alexandru 
Felea — comuniști de nădej
de ai preparației. cu o bogată 
experiență in ceea ce privește 
învingerea greutăților —, n-au 
stat nici o clipă pe gînduri 
Oprirea fluxului de spălare se 
repercuta departe în adîncuri, 
în abataje, acolo unde se dă 
bătălia pentru a trimite la ziuă 
cit mai mult cărbune, nai 
ales că la ace» oră la prepara- 
ție mai erau disponibile doar 
două silozuri de rezervă din

cele 16. îndată au fost puse 
în funcțiune benzile transpor
toare și crațerele de la separa
ție pentru ca o parte din pro
ducția de cărbune să fie expe
diată la sortat și de aici di
rect în vagoanele marșrutei 
pentru termocentrala Mintia, 
astfel ca cele două silozuri ră
mase goale să poată acoperi 
alimentarea pe timpul cît — 
după calculele lor — avaria 
trebuia înlăturată. Singura so
luție, și care de fapt s-a do
vedit a fi eficientă, a constat 
în mutarea masivului motor 
de șase kilovolți/300 KW de 
la pompa defectă Ia 0 altă 
pompă de Rezervă al cărei 
motor era în reparație capi
tală.

O mină de oameni, umăr la 
umăr, fără a cunoaște obosea
la, în frunte cu loan Trofin, 
șeful brigăzii de intervenții, 
lăcătușii Nichita Borhină, 
Vasile Bănuță, Emil Suciu,

ruicoiae hoiu, mașiniștu loan 
Fehervary, Constantin Bălă- 
ceanli, spălătorul loan Mache- 
don și alții au trecut la acți
une. In timp ce unii demon
tau motorul, alții pregăteau 
operația de transportare a a- 
cestuia la pompa de rezervă, 
în numai cîteva ore de mun
că încordată, motorul a fost 
transportat, montat și pus în 
funcțiune. Preparatorii au ofe
rit astfel Un nou exemplu de 
dăruire totală în muncă. Mi
ilor de tone de cărbuni pre
parați peste sarcinile de plan 
pînă acum li se vor adăuga 
altele ; preparatorii vOr putea 
dezvolta rezultatele valoroase 
obținute în producția cu care 
au întîmpinat marea sărbă
toare de la 23 August

Emilian DOBOȘ, 
muncitor, preparația 

Petrila

3BI KiL .

Tihan Stoian este unul din 
miile de mineri ai Văii Jiului, 
care zi de Zi, coboară în adîn- 
cul pămîntului, unde prestea
ză o muncă de mare însemnă 
tate socială și revine la su
prafață împreună cu rodul ac
tivității sale —prețiosul căr
bune. Un miner obișnuit, cu 
calități și, fără îndoială, cu 
defecte, un om care la 42 da 
ani nu caută să revendice prin 
nimic situații de excepție.

îmbrăcat modest, puțin o- 
bosit după șutul de noapte pe 
care tocmai îl încheiase, s-a 
prezentat Ia redacție în dimi
neața zilei de 30 august. Mîh- 
nit, a început să-și .povesteas
că necazul. Cu o zi înainte a 
avut o discuție cam ..dură" cu 
Elena Grumeza, magazionera 
căminului din cartierul Aero
port al minei Aninoasa. Re
venise de la mină și tocmai a- 
țipise cînd ușa camerei s-a 
deschis și magazionera a pă
truns împreună cu un nou an 
gajat, trezindu-1 din somn în- 
tr-un mod brutal, din cale a- 
fară de gălăgios. A urmat di
alogul cu pricina :

— De ce faceți atîtâ gălăgie 
și nu ne lăsați să dormim ?

— Dacă ai fi obosit, ai dor
mi ! Și, de altfel, eu pot să in
tru cînd vreau în cameră.

— Dar, credeți că noi nu 
putem să vă poftim cînd 
vrem afară din cameră ?

Atît și nimic mai mult, du

a
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In vederea începerii anului 
școlar 1’973-1974 — care va de
buta la 17 Septembrie în în- 
vățămîntul de toate gradele 
—, Ministerul Educației și In- 
vâțămîntului a întreprins, în 
lumina hotărîrilor recentei 
Plenare cu privire la dezvolta
rea și perfecționarea învăță- 
mîntului, și a Secretariatului 
C.C. al P.C.R., o serie de mă
suri care vizează toate foi- 
mele die studiu : extinderea 
învățămîntului preșcolar in 
vederea cuprinderii — în ur
mătorii trei ani — a tuturor 
copiilor de cinci ani în grădi
nițe, pregătirea condițiilor de 
generalizare a învățămîntului 
obligatoriu de 10 ani, organi
zarea învățămîntului liceal pe 
două trepte, perfecționarea 
profilului liceelor potrivit pla
nului de dezvoltare economi- 
co-socială și mai buna adapta
re a învățămîntului profesio
nal cu asigurarea forței de

muncă calificată, sporirea efi
cienței învățămîntului superi
or prin reducerea numărului 
specialităților și, implicit, a 
pregătirii de absolvenți cu un 
larg orizont, printr-o mai 
strînsă corelare a cercetării 
cu producția. Astfel, numeroa
se noi unități se vor adăuga 
în toamnă rețelei actuale de 
grădinițe pentru preșcolari, 
numărul lor apropiindu-se de 
13 000. Date noi se înscriu și 
în sectorul învățămîntului ge
neral, în care vor funcționa 
cu peste 100 unități mai mult 
decît în anul precedent. Tot
odată, școlile generale și li
ceele de cultură generală vor 
beneficia, în apropiatul an de 
studiu, de condiții materiale 
mult mai favorabile pentru le
garea procesului de învăță- 
mînt cU practica de producție. 
Paralel cu diminuarea activi
tăților expozitive în favoarea

a tinerilor absolvenți în via
ța economico-socială —, a fost 
realizată repartizarea integra
lă a școlilor în patronajul în
treprinderilor și unităților a- 
gricole. Numărul atelierelor- 
școală a crescut cu încă 2 000, 
ajungînd la peste 14 000, tar 
loturile experimentale și fer- 
mele-școală dispun de 10 500 
ha, cu 3 000 ha mai mult decît 
anul trecut.

In ceea ce privește diversi
ficarea liceelor, subliniem că 
vor funcționa, cu începere 
de la 17 septembrie, 427 li
cee de specialitate, compa
rativ cu cele 361 existente în 
1972-1973. Rețeaua învățămîn
tului profesional și tehnic S-a 
extins și ea, cuprinzînd cu 
23 000 de elevi mai mult. In 
dezvoltarea școlii superioare 
s-au avut îndieosebi în vedere 
necesitățile de cadre de speci
aliști și prognozele privind

Pentru tratarea 
aluminiului
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Coooeratori fruntași
Sfîrșitul lunii august a -în

semnat și pentru cooperatorii 
de la „Unirea", prilejul unui 
bilanț al realizărilor obținute 
în deservirea populației și în
deplinirea planului economic.

Printre colectivele care și-au 
adus o substanțială contribuție 
la rezultatele amintite se nu
mără secția croitorie — Lonea

(responsabil Visalon Dan), 
mecanică fină — Petroșani 
(responsabil Traian Florea), 
construcții metalice (responsa
bil Iosif Bișchei), reparații te
levizoare — complex Aeroport 
(responsabil Iosif Tinea), croi
torie femei, complex str. N. 
Bălcescu (responsabil Elisa- 
beta Kirca).

celor aplicative — menite să 
cultive dragostea elevilor fa
ță de muncă și să le faciliteze 
deprinderile tehnico-produc- 
tive necesare integrării rapide

creșterea economiei naționale, 
astfel că a fost acordată prio
ritate învățămîntului superior 
tehnic.

(Agerpres)

s pecialiștii Institutului 
de cercetări pentru 
metale neferoase și 

rare au elaborat cinci flu
xuri (substanțe destinate 
tratării aluminiului în fază 
lichidă pentru protecție, de- 
gazatx- sau modificare a ca
racteristicilor acestuia) uti
lizate în producția aliajelor 
de aluminiu cu proprietăți 
fizico-mecanice superioare. 
Experimentate .................. ,
cu rezultate bune, noile sub
stanțe âu 'fost introduse In 
fabricație' la Uzina de alu
miniu din Slatina, estimîn- 
du-se obținerea unor eco
nomii de circa 500000 lei 
valută anual, prin limitarea 
importurilor.

industrial.

Aliat împotriva 
gerului

I
I
I
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Pentru locuitorii Baniței
B De cîteva zile, în Bănița funcționează un centru de repa-
Î5 rat încălțăminte instalat în fosta clădire administrativă a ca- 
B rierei. înființat din inițiativa comitetului executiv al consiliu- 
g lui populat, cu sprijinul conducerii cooperativei meșteșugă- 
B rești „Unirea", noul centru de deservire a populației stă zil- 
■ nic la dispoziția cetățenilor între orele 7—13 și 16—19, exe- 
® cutînd reparații de calitate la toate sortimentele de încălță- 
g minte. Cooperativa amintită a promis să deschidă aici în a- 
B ceastă lună și o unitate de frizerie pe care bănițenii o aș- 
H teaptă de mai mult timp. Sperăm că promisiunea nu va ră- 
® mine doar o amăgire.

...Micky Mouse ăsta, tot timpul rîde !

Foto ; V. TEODORESCU

pă cum recunoaște șl Elena 
Grumeza. O afirmație nu toc
mai plăcută, dar care nu jus
tifică tărăboiul făcut în conti
nuare de sus-numita magazio
neră.. A doua zi, la întoarcerea 
de la mină, T. Stoian ia cu
noștință de faptul că nu mai 
este primit în cămin, și, parcă 
pentru a-i mai „îndulci" neca
zul i se mâi adaugă : „să mai 
faci și altădată reclamații Ia 
Centrală".

Puțin intrigați de intransi
gența excesivă manifestată de 
administrația căminului în ca
uză, ne-am deplasat la fața lo
cului împreună cu T. Stoian 
care, între timp, făcuse un nou 
șut de noapte și era tot în că
utarea unui loc de dormit.

Elena Grumeza ne-a întîm
pinat cu firea-i „energică". O 
întrebăm :

— Nu Vi se pare totuși sanc
țiunea disproporționată în ra
port cu „gravitatea" abaterii 
săvîrșită ?

— Deloc, noi trebuie să fa
cem disciplină în cămin !

— Poate că o sancțiune ar 
fi fost mai potrivită...

— Cum ? Să iau banii pen
tru care omul a muncit ? Nu 
fac eu una ca asta !

Nu, nu stă în obiceiul „ca
sei" să ia banii locatarilor prin 
sancțiuni disciplinare ; mai 
practic, mai operativ, le Scoa
te geamantanul în fața casei 
și le face o surpriză la întoar

cerea de la serviciu. „Ne-am 
gindit ca poate în felul acesta 
își va găsi o locuință mai bu
nă decît îi putem oferi noi", 
mai adaugă tovarășa Elena 
Grumeza, frizînd pe undeva

noastră că Tihan Stoian a fost 
exclus din cămin fără să fi e- 
xistat o hotărîre în acest sens 
a comitetului de cămin, a de
venit brusc, agresiv :

— Nu știu, probabil că s-ar

cazuri, cu „soluționările" co
mitetului de cămin :

Ion Sotea se prezintă în sta
re de ebrietate, ia o coadă de 
tîrnăcop, încearcă să lovească 
locatarii, și deteriorează Un

„SĂ I APUC 0 AM1NIIĂ DE 50 DE IEI ? 
00! mi DINE IE HUI AfARÂ DIN CĂMIN..." 
Cine și mai ales cum se ocupă de oamenii veniți la mină ?

cinismul.
In stadiul acesta al discuți 

ei, a intervenit pentru „clari
ficarea" cazului tovarășul Con
stantin Ionășcu, contabil în 
cadrul E.M. Aninoasa. Cu mul
tă Siguranță ne-a ținut o pre 
legere despre rolul comitetu
lui de cămin în organizarea 
activității aici, despre grave
le acte de indisciplină împo
triva cărora trebuie luată ati
tudine etc. etc. Ea remarca

fi întrunit astăzi comitetul. De 
altfel, văd eu tovarășe, că ma
ta nu ești de acord cu rolul 
comitetului de cămin. Și dacă 
veți scrie ceva în ziar, întîi 
să-mi arătați mie ce-ați 
scris (! !)...

Din dorința de a vedea felul 
în care acționează comitetul 
de locatari din cadrul cămi
nului Aeroport al E.M. Ani
noasa, răsfoim registrul cu 
procese verbale. Iată cîteva

perete. Verdictul : 100 de lei 
amendă. Sever Căpădan dete
riorează o masă și este amen
dat cu 100 de lei. Vasile Fer- 
chezan, Ion lonescu, Nicolae 
Lupu, Sevastian Bunescu de
gradează ușă și broasca de la 
cameră, trîntesc ușa cu o ase
menea forță îneît crapă pere
tele de curînd zugrăvit, și tre
buie să plătească fiecare... res
pectabila sumă de 50 de lei.

Tihan Stoiân are un schimb

de cuvinte cam aspre cu ma
gazionera care l-a deranjat în 
timp ce se odihnea după un 
șut de noapte în subteran și... 
este dat afară din cămin cu 
multă promptitudine.

Am insistat mai mult asupra 
celor petrecute în acest caz 
pentru că pare a fi ieșit din 
comun din multe puncte de 
vedere. Știm cu toții că una 
din problemele pentru rezol
varea căreia se fac eforturi in- , 
semnate în cadrul tuturor uni
tăților Centralei cărbunelui 
Petroșani o constituie recruta
rea și stabilizarea forței de 
muncă. Și într-un asemenea 
moment, magazionera Elena 
Grumeza, dovedind o „sensi
bilitate" surprinzătoare, hotă
răște că un miner trebuie să 

fie dat afară din cămin (,',Am 
să mă duc și la Centrală, pes
te tot, și nu mă las pînă nu-1 
văd plecat de aici") și speră 
ca părerea ei să conteze mai 
mult decît a șefului brigăzii 
în care lucrează T. Stoian, Mi
hai Tira, care spune în legătu
ră cu susnumîtul : „E un mun
citor bun, știe să lucreze, alt
fel nici nu l-aș ține în grupă"

Tihan Stoian este un miner 
ca oricare altul, după cum 
au declarat chiar reclamanții, 
își vede de treabă. A comis în
să marea greșeală că s-a adre- /

sat pe un ton răstit magazio
nerei, și mai ales că a făcut 
cîndva o reclamație adresată 
conducerii C.C.P. în legătură 
cu anumit? stări de lucruri 
din cadrul cantinei și căminu
lui (poate justă, poate erona
tă,, dar, oricum, în limita unor 
drepturi de care dispune). Su
ficient pentru ca o magazione
ră să hotărască excluderea lui 
din cămin și, implicit, pleca
rea sa de Ia mină, iar un con
tabil, să susțină în fraze pom
poase o hotărîre luată în mod 
abuziv.

Faptul relatat este poate 
singular. Sperăm să fie așa, 
dar el naște în mod firesc în
trebarea : cei care vin în con
tact cu noii angajați sînt în
totdeauna conștienți de res
ponsabilitatea ce le revine în 
scopul stabilizării cadrelor ca
re vor trebui să ducă la înde
plinirea sarcinilor de mare im
portanță ce stau în fața fiecă
rei exploatări miniere ? Aș
teptăm în acest sens un răs
puns din partea comitetului 
sindical al minei, al gospoda
rului, referitor, la „împuterni
cirile" de care se pare că se 
bucură magazionera Elena 
Grumeza în cadrul căminului 
sectorului Livezeni.

Bujor BOGDAN
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Colectivul fabricii „E- i 
prubeta" din Bucu- I 
rești a realizat pen- ,| 

tru posesorii de autoturisme | 
un nou aliat în lupta îm- I 
potriva gerului. Este vorba , 
despre densimetrul pentru | 
verificarea antigerului, a- i 
parat capabil să măsoare 
concentrații ale lichidelor 
de răcire rezistente la tent- I 
peraturi foarte scăzute (pî- I 
nă la minus 30 de grade C). I

Camera de televiziune

Ozinele„Electronica", în 
colaborare cu cerce
tători de la catedra 

de electronică aplicată a 
Institutului politehnic din 
București au realizat prima 
cameră de televiziune in
dustrială românească. Folo- 
sindu-se o concepție origi
nală, noul produs a fost fa
bricat prin folosirea în ex
clusivitate a dispozitivelor 
semiconductoare de produc
ție indigenă. Totodată, s-au 
executat și monitoare T.V. 
pentru deservirea acestei 
camere de luat vederi, care 
are o largă utilitate atît ’a 
urmărirea și comandarea 
diverselor procese industri
ale. cît și în supravegherea 
unităților comerciale, diri
jarea circulației.

Mașină de facturat 
automat

O mașină automată ca
re facturează scrisori
le recomandate le 

sortează și eliberează chi
tanțe a fost 
zată de Centrul 
și proiectări al 
mecanică fină 
rești.

Randamentul 
este de 5 000 scrisori pe oră.

Prin folosirea acesteia va 
fi mult ușurată și îmbunătă
țită munca oficianților poș
tali.

a reali-
de cercetări 
Uzinei de 

din Bucu-

noii mașini

12 sortimente chimice
< noi sortimente de
I £ îngrășăminte minera

le sînt pregătite pen
tru a intra în producția cu
rentă la Combinatul chimic 
de la Craiova, Ele vor răs
punde în special cerințelor 
legumicultorilor, fiind desti
nate îndeosebi la folosirea 
în sere sau pe terenurile ni
sipoase, pe cele irigate, pre
cum și în pomicultură.

Aceste noi sortimente__
ca numărul produselor în
scrise în nomenclatorul 

combinatului 
ajungă la a-

fabricație al 
craiovean să 
proape 50.

fac

de

(Agerpres)
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Preocupări comune

îmbunătățirile 
constatat în 
determină să 
nedumerirea 

neglijarea u-

Steagul roșu

Informarea publicului călător, cerință

Transportul în comun — 
iată un sector care afectează 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică pe fiecare cetățean, 
sector care, în condițiile dez
voltării urbanistice rapide a 
municipiului, a intrat în do
meniul solicitărilor cotidiene. 
Se desfășoară bine sau nu, ia
tă un subiect în jurul căruia 
s-a discutat, și se discută 
mult. Care e situația de fapt? 
Adevărul e că, în general,' 
ne putem declara mulțumiți 
de organizarea acestei vaste 

ne afectează

rezultate

Instantaneu din unitatea nr. 
120 confecții copii din Vulcan 
unde am surprins-o pe respon
sabila unității, Viorica Doica, 
oferind cumpărătorilor unifor
me școlare pentru cei mici.

mulțumitoare

de organizarea 
activități care 
pe fiecare.

Dar, tocmai 
pe care le-am 
ultimii ani, ne 
ne exprimăm 
în legătură cu 
nor probleme de detaliu, u- 
șor de realizat, care ar putea 
contribui efectiv la îmbună
tățirea condițiilor de trans
port' în comun.

Se pare că E.G.C. Petroșani 
este încă deficitară !n ceea 

privește informatei pu
blicului călător. In această 
privință intervin mai multe 
aspecte.

Rareori se întîmplâ si ple
căm cu un autobuz din Piața 
Victoriei din Petroșani fără 
ca 
în 
să 
de 
ricani trece prin... Vulcan?";

dictoriu în legătură cu pre
țul biletelor : e 50 de bani 
sau un leu de la „tunel" pî
nă în „Centru" cu autobuzul 
de Lonea ? etc. Prezentarea 
tarifelor pentru toate trase
ele (ceea ce ar duce, implicit, 
la prezentarea tuturor stați
ilor) ar putea fi făcută pe o 
singură foaie de hîrtie . ti- 

aceasta 
de difi-

Și

Nu a trecut mult timpNu a trecut mult timp de 
la acea ședință a comitetului 
de partid al minei Aninoasa, 
în cadrul căreia, după nume
roasele probleme ale produc
ției, a fost supusă discuției 
și o problemă socială. In u- 
nanirnitate, s-a hotărît atunci 
desființarea punctului ali
mentar din incinta exploată
rii, în forma în care funcțio
na, și amenajarea unui bu
fet mai încăpător, care să fa
că mai corespunzător față 
cerințelor salariaților minei.

Hotărîrea a fost transpusă 
în practică. Acum, noul bu
fet cunoaște un aflux con
tinuu de consumatori cărora 
le oferă o variată gamă de 
preparate calde și reci. Sa- 
lariații sînt mulțumiți de per
sonalul ce-i deservește (Anu- 
ța Duncea șl Ida Dozsa). La 
rîndul său, personalul bufetu
lui este și el mulțumit de 
«prijinul primit din partea 
minei, prin gospodarul Fran- 
cisc Voghel, și din partea u- 
nității „Grădina de vară" a 
I.C.L.S.A.P., prin responsabi
lul Alexandru Duncea, care 
asigură o bună aproviziona
re a bufetului cu produsele 
de alimentație publică cerute 
de consumatori.

R. VALEDI

în 
este 
nu

ceea 
așa 

stau 
pri- 

' al

Activitatea de deschideri
in pas cu cerințele creșterii

producției
din pag. 1)țllrmj.-e

sectoare

de cărbune !
și beneficiarul 
investiții — sec-

vreun cetățean cu bagaje 
mînă și aerul dezorientat 
nu ne adreseze întrebări 
genul: „Autobuzul de U-

„Cu ce mașină trebuie să 
merg la Lupeni ?“ etc. Ar Ii 
oare greu de realizat, sau nu 
și-ar justifica existența, un 
panou vizibil, pe care să fie 
înscrise, cu detalii, circuitele 
traseele sau liniile de auto
buze (destul de numeroase) 
care străbat Valea Jiului i 
Probabil că nu, iar plasarea 
unui asemenea panou în Pia
ța Victoriei — zonă de ma
re trafic, situată în apropie
rea „porții feroviare" a mu
nicipiului, ar fi necesară 
binevenită.

Dacă informarea, 
ce privește traseele 
cum este, lucrurile
mai bine, nici în ceea ce 
vește orarul de circulație 
autobuzelor. Desigur, proble
ma nu se referă la traseele 
locale care nu au un orar 
fix, și care satisfac în ge
neral cerințele prin frecven
ta curselor, ci la traseele mai 
lungi, interurbane. Puțini că
lători știu cu precizie care 
este ultima cursă spre și 
dinspre Uricani, care este 
programul curselor „rapide" 
de dimineață dinspre Lupeni, 
sau de pe traseele noi (Petro
șani — Gambrinus, de exem
plu). Să fie oare inutilă mai 
bUna popularizare a orarelor 
tuturor 'curselor.

Călătorind în autobuz con
tinuăm să auzim, după aproa
pe două decenii de transport 
în comun, discuții în contra-

părită. Să fie oare 
o sarcină chiar atît 
cilă ?

Sînt cîteva aspecte 
am dorit să le sesizăm, a că
ror realizare ar conduce la 
o mai bună satisfacere a ce
rințelor publicului călător. 
Prezentarea acestor informa
ții pe panouri de dimensiuni 
mari în stațiile, de pe tra
see (sau cel puțin în stați
ile cu o afluență mai mare 
de călători sau de la intersec
țiile 
ră 
ția 
țiri

pe caie

Teodora Oprea — Vulcan (str. Doro
banților, nr. 21): Ne întrebați de ce, cu 
ce drept, soțul dumneavoastră a cerut o 
nouă expertiză și apoi recursul procesului, 
în cauza pe care o aveți cu el ? Simplu. 
Pentru că aceasta este... procedura legală. 
E dreptul lui. Noi, în nici un caz, nu pu
tem interveni în desfășurarea procesului.

> Rozalia Moldovan — Vulcan (str. 
Gării, nr. 1): Ați solicitat 0 nouă locuin
ță, v-a fost repartizată. Dacă nici aceasta 
nu Corespunde exigențelor dumneavoastră, 
adresați-vă Consiliului popular orășenesc.

♦ Un grup de locatari — Coroești: Nu 
numai dumneavoastră ne-ați relatat anu
mite deficiențe de servire la unitatea 
C.L.F. nr. 53. Aducem la cunoștința con
ducerii C.L.F. Petroșani comportarea nu 
întrutotul exemplară a personalului aces
tei Unități. Inspectoratul comercial de stat 
ar fi cazul să intervină mai energic și mai 
des în acest magazin !

loan Kovaci — Lupeni (str. Gh. Șin- 
cai, nr. 7): După cum ați fost informat, 
„Inspecția sanitară de stat nu a trecut 
niciodată pe la laboratorul de patiserie și 
cofetărie din Lupenl“. Nu credem... Știm 
precis că nu este așa. In tot cazul, va fi în 
viitor mai des controlat acest laborator.

♦ Paul Budi — Cîmpu lui Neag : Adre
sați-vă Consiliului popular orășenesc Uri
cani, în măsură să vă rezolve, cu prompti
tudine, „cazul".

♦ Petre Mureșan — Petroșani: E.G.C.-

4
(Urmare din

ul ne comunică faptul că și de pe strada 
dumneavoastră se ridică gunoiul menajer 
și nu chiar atît de... rar.

♦ Dumitru Vochescu — Petrila: Ofi
ciul de poștă și telecomunicații Petroșani 
ne informează că sesizarea dumneavoas
tră a fost „parțial justă, vinovată făcîn- 
du-se telefonista responsabilă de la cen
trala Uricani, care a purtat discuții ne
principiale și a refuzat de a da reclaman
tului condica de sugestii și reclamații“. 
Aceasta a fost sancționată pe cale admi
nistrativă, cazul fiind prelucrat cu în
tregul personal telefonist, pentru a preve
ni eventuale viitoare nemulțumiri de a- 
cest gen.

♦ Vasile Bălăbie — Petrila : E adevă
rat, situația pieții din Petrila e arhicu
noscută. Pînă cînd Va fi gafa cea nouă, 
la aceleași „improvizații11 veți asista.

traseelor) este o măsu- 
necesară îA direc- 

continuei îmbunăță- 
a transportului în 

comun. îmbunătățiri pe ca
re e bine să le privim nu nu
mai din punctul 
al „navetistului'' 
state de serviciu, 
desigur, 
privește 
zelor, ci 
re ia 
ră contact cu municipiul nos
tru și care va vedea in buna 
informare referitoare la mij
loacele de transport în co
mun cu care se va deplasa 
la obiectivul vizitei sale, o 
dovadă de ospitalitate și spi
rit gospodăresc.

de vedere 
cu vechi 
care este, 
în ceea ce 

autobu-
informat, 
deplasarea 
și al vizitatorului ca- 
pentru prima oa-

Ioan FILIP

te 
activității de 
toarele de producție. Condu
cerile tehnice ale unităților 
miniere trebuie să acorde în 
continuare tot sprijinul acti
vității de investiții prin asi
gurarea aprovizionării norma
le a sectoarelor și locurilor 
de muncă, prin evitarea în
treruperilor acestor lucrări. 
Trebuie să se extindă aplica
rea prevederilor H.C.M. 538 
din 10 mai 1973 potrivit că 
rora echipe de ujuncitori sau 
personal TESA, posedînd ca
lificarea necesară, salariați ai 
sectoarelor de producție, pot 
prelua execuția unor lucrări 
de montaj prevăzute în pla
nul de investiții.

Impulsionarea ritmului de 
execuție a lucrărilor de des
chideri trebuie să se facă pe 
baza sigură a creșterii pro
ductivității muncii. Realiza
rea unor viteze de avansare 
sporite în cursul lunii august 
de către brigăzile conduse 
de Arpad Kadar, la galeria 
direcțională din culcușul 
stratului 3 orizontul XIV A, 
blocul II al minei Petrila, de 
Gabor Levay, la galeria di
recțională principală din blo
cul IV orizontul 440 al minei 
Dîlja, precum și aei 80 
metri realizați recent de 
gada condusă de Filaret 
gureanu, la betonarea în 
fii dublu a axului de trans
port nr. 1 al minei Uricani,

de 
bri. 
Un- 
pro-

ilustrează mari disponibilități 
existente in direcția creșterii 
productivității muncii Ia lu
crările de construcții subte
rane și care se cer valorifi
cate printr-o organizare co
respunzătoare.

Luna august a consemnat 
realizările bune obținute de 
sectoarele de investiții din 
cadrul minelor .Uricani și 
Dîlja, sectoare care au acu
mulat importante restanțe de 
la începutul anului în 
ce priveșt'e realizarea sarci
nilor de plan. Faptul 
semnificativ și arată că da
că există preocupări, dacă ac 
tivitatea de investiții este pri
vită cu toată responsabilita
tea pe care o reclamă ritmu
rile rapide de creștere a 
producției, rezultatele bune 
nu întîrzie să apară

Realizările bune ale lunii 
august trebuie să constituie 
un îndemn de mobilizare ma
ximă a tuturor colectivelor 
sectoarelor de investiții șt în
deosebi a celor din cndtul 
minelor Lonea. Petrila, Dil - 
ja și Uricani care înregistrea
ză restanțe de la începutul 
anului, de realizare exempla
ră a sarcinilor ce le revin, de 
recuperare în cursul lunii 
septembrie a restanțelor e- 
xistente și de creare in icest 
fel a premiselor realizării și 
depășirii prevederilor planu
lui anual, contribuind astfel 
efectiv la pregătirea produc
ției anului viitor.

ceea

este

neglijenta

parazit

tn 
o- 
cu

mane-

De profesie...

Magdalena Csatai 
fost gestionara magazi
nului nr. 26 Vulcan — 
Paroșeni din iunie 1968 
pînă in martie 1971. 
aceaslă calitate avea 
bligafia să vegheze 
mare atenfie la 
vrarea și primirea măr
furilor, în vederea pre- 
întîmpinării cazurilor de 
degradare a unora sau 
a depășirii termenelor de 
garanție. Dînd dovadă 
de neglijentă în serviciu, 
de superficialitate in e- 
xercitarea atribufiunilor 
de serviciu, chiar la 
cepfia unor mărfuri. 
Csatai a înregistrat 
pagubă în gestiune 
valoare de 22 480 
fapt pentru care a 
condamnată la 9 luni în. 
chisoare.

re- 
M.

o 
în 

lei, 
tost

A

In formarea pentru viață a copilului
pag. 1)

prin amena-orașului Vulcan, 
jări de spațiu în clădirile e- 
xistente și disponibile, cit și 
prin construirea din fondu
rile de investiții a unei creșe 
cu 100 locuri care va fi da
tă în funcțiune în acest an.

Posibilitățile de cuprinde
re a copiilor și, deci, spriji
nirea mamelor care lucrează 
în producție, se vor lărgi 
prin amenajarea unei grădi
nițe cu orar prelungit (că
min), cu cel puțin o grupă de 
30 de copii, pe lîngă T.C.M.M. 
și o astfel de grădiniță 
Ungă spitalul Petroșani 
care. Copiii pe lîngă activita
tea instructiv-educativâ, au 
asigurate masa, odihna și su-

U-
A-

an

grădinițe cu

ne 
în

Gheorghe Marioanei, 
domiciliat în Petrila — 
Lonea, nefiind angajat 
niciunde, apela la di
verse procedee necinsti
te pentru s-și cîștiga e- 
xistența. In 30 august 
a.c., acest parazit în 
vîrsta de 33 de ani, la 
bufetul „Viticola" din 
Cimpa a apelat Îs bună
voința unuia sau altuia, 
pentru a primi cîte ce
va de băut. De la un 
consumator a luat chiar 
o halbă de pe masă, și... 
a consUmat-o. In 11 au
gust, la grădina de vară 
„Poienița" a procedat a- 
proape la fel, după ce 
doar cu două zile înain
te la bufetul „Măgura" 
a provocat un scandal 
cu consumatorii pentru 
pricini similare.

Acest „pierde-vară" 
mai fusese condamnat 
de trei ori pentru para
zitism și de două ori 
contravențional. Acum, 
din nou, a fost condam
nat la patru luni închi
soare.

procesele psihice.
Un rol deosebit dă impor

tant' îl are dezvoltarea vorbi
rii, a limbajului corect și, 
în acest sens, copii vor fi 
ajutați să deprindă corect 
limba română. Alături de a- 
ceasta, pornind de la rolul pe 
care îl are cunoașterea lim
bilor străine în ridicarea ni
velului de cultură al tineretu
lui, începînd din noul an șco
lar se va organiza, acoio un
de sînt condiții, predarea lim
bilor străine în grădinițe, a- 
ceast’a fâcîndu-se treptat, la 
cererea părinților — cheltu
ielile fiind suportate de către 
aceștia.
j Pînă la începerea noului an 
școlar se impune a fi luate 
noi măsuri de către comitete-

executive iile le executive ale 
populare, pentru 
tuturor unităților 
cu mobilierul și 
didactic necesar,
pectivă, amenajarea de 
spații care să asigure în ur
mătorii ani cuprinderea și 
școlarizarea tuturor copiilor 
de vîrstă preșcolară.

pravegherea pe toată dura
ta zilei. Spații pentru școlari
zarea copiilor de 5 ani au fost 
asigurate și în localitățile 
ricani, Cîmpu lui Neag, 
ninoasa, Iscroni și Banița.

In Valea Jiului, în noul
școlar vor funcționa 36 gră
dinițe cu orar normal care 
vor cuprinde 3 747 copii, 7 

orar prelungit
— cu 550 copii — și 4 creșe 
cu cîte 310 copii. In 'vederea 
asigurării unei îndrumări 
competente, pentru desfășura
rea în bune condițiuni a 
procesului instructiv-educa- 
tiv, în învâțămîntul preșco
lar au fost repartizate un nu- 
măr de 30 educatoare.' 

Comitetele
consiliilor populare au luat 
măsuri și pentru dotarea cu 
mobilier a unor grădinițe 
precum și asigurarea cu fon
duri pentru procurarea de 
material didactic, îndeosebi 
jucării mecanice, capabile să 
stimuleze gîndirea tețmică a 
copiilor și să le dezvolte

Un suvenir
consiliilor 
asigurarea 
preșcolare 
materialul 

iar în oers- 
noi

de radioamplificare

minei

,-adio- 
Paro-

La mina Paroșeni

Emisiuni instructive 
ale statiei

7

Institutul de

meteh- 
pentru 
suferii
11 fe- 

ce con-
restaurantul 

băuturi 
compania

De la începutul acestei săp
tămîni salariații minei Pa
roșeni au posibilitatea să 
audieze programe intere
sante și instructive în cadrul 
Stației de radioamplificare a 
minei.

In urma reorganizării co
lectivului de redactare a e- 
misiunilor și a adoptării mă
surilor de îmbunătățire a 
conținutului acestora, s-a ho
tărît ca fiecare zi a săptămî
nii să fie dedicată unei anu
mite problematici din viața 
minei. Luni se dezbat pro
bleme de protecția muncii, 
marți — probleme economi
ce, miercuri — aspecte pri
vind activitatea femeilor sa
lariate, joi — munca si via
ța tinerilor, vineri - activ*- 
tăți sindicale, iar sîmbâtă — 
re”- oectivă asupra săp'ă- 
mînii politice interne și ex
tol ne.

In cursul primelor două zi
le ale acestei săptămîni au 
fost prelucrate cauzele care au 
condus la producerea surpă
rii de la' abatajul frontal nr. 
6127 cu implicațiile respecti
ve asupra nivelului de reali
zare a plinului de producție 
al sectorului, iar în imisiu- 
nea de marți — bilanțul ac
tiv, lății tehnico-economice 
desfășurată în cadrul 
în luna august.

Programul stației de 
ar: plificare al minei
șt'i.i, axat pe dezbatnea pro
blemelor majore cu care es
te confruntată mina, colecti
vul ei. într-o formă atractivă, 
va contribui la mobilizarea 
tuturor salariaților la reali
zarea exemplară a sarcinilor 
de plan.

cercetări

DUMINICA, 9 SEPTEMBRIE

8,00
8,30

9,25
9,50

11,00

Bună dimineața.
Cravatele roșii. Șapte 
contra șapte — emisi- 
une-concurs. Se vor 
întrece echipajele pio
nierilor din județele 
Covasna și Iași. 
Film serial : Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical.

12,30
13,00
16,00 Magazin sportiv.

Film serial — Arthur. 
(HI).
Sub semnul lui Centi
ma. Reportaj din 
R.P.D. Coreeană.
1001 de seri —■ Pățani
ile lui Lambsv (I).

Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămînii. 
Cînd se întorc berzele. 
Film artistic. Orhideea 
neagră. Premieră pe 
țară.
Reportaj filmat : Co
lumbia.

22,25 Telejurnal.
22,35 Duminica sportivă.

18,25

19,00

19,20

19,30

20.10

20,30

22,05

LUNI, 10 SEPTEMBRIE

17,30

18,00
18,05

Curs de limba france
ză. Recapitulare (8).
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Alba.

și proiectări
pentru huilă

AN USI

miniere
Petroșani
T Ă

19,00

20.05
20.10

20.50

21.30

22.10

„Căminul" în județul 
Argeș.

Scena. Avanpremieră 
la noua stagiune.
1001 de seri. Pățaniile 
lui Lambsy (II).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămîmi.
Hora tinereții. Muzica 
George Grigoriu. 
Avanpremieră.
Ancheta T.V. Acciden
tul de circulație — o 
fatalitate ?
Revista literar-artisti- 
că T.V. Realism, nu 
mitologic.
Roman foileton. Vinul 
roșu (III). 
24 de ore.

MARȚI. 11 SEPTEMBRIE

12,55

13.05
17.30

Teleșcoală.
Telex.
Cărți și idei.
Telecinemateca pentru 
tineret. Gîsca de zăpa
dă (reluare).
Frumuseții tale. Film 
realizat cu tineri So
liști de muzică ușoară. 
52 de inițiative în 52 
de săptămîni. Dezvol
tarea prin autoutilare 
— inițiativă aplicată 
la uzina „Electromo
tor" — Timișoara. 
Telejurnal.
Curs de limba rusă. Re
capitulare (9).
Telex.

j ampla acțiune de mou6.u.zure se aes>uț^ăi«i ia prepara,ia Lupeni. tfecnu clă
diri i se âdaugă schelele viitoarelor fluxuri tehnologice noi ale secțiilor de sortare și spălare.

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu norma întreagă :

9 un post de medic internist

@ un post de medic radiolog

# două posturi de inginer proiectant

• două posturi de proiectant

Concursul va avea loc la sediul I.C.P.M.H. din str. Mihai 
Viteazul, nr. 3, în data de 20 septembrie 1973.

Condiții de angajare conform Legii nr. 12/1970.

Andarko Mihaly 
Petrila, recidivist (con
damnat pentru iurt), deși 
este căsătorit și are și 
trei copii nu reușește să 
se debaraseze de 
nele antisociale 
care a avut de 
rigorile legii. In 
bruarie a.c., după 
sumase în
„Transilvania" 
alcoolice în
lut P. S. și R. P„ a ple
cat acasă la primul co
mesean pentru a conti
nua cheful Împreună. In 
timp ce gazda era ocu
pată, M. Andarko a pă
truns in camera alătura
tă și a luat așa ca... „su
venir" un ceas de mînă, 
o pereche de cărfi de joa 
șl actele celuilalt chefliu. 
Dar, deși ii plăcea lui 
tare mult „asul de pică", 
pinii la urmă a... picat el 
din nou... Instanța i-a a- 
plicat un an închisoare.

I 
I

Aurel COMȘA, 
Nicolae GHERGHlN 

Judecătoria Petroșani

Publicitate. 
Tehnic-club.
Melodii populare cu 
Florentina Vlad.
Panoramic științific. 
Scaunul și masa de lu
cru sub lupa cercetării 
ergonomice.

19,20 1001 de seri. Pățaniile 
lui Lambsy (III).

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămîmi. 
Hora tinereții.
Al Vl-leă Festival in
ternațional George E- 
nescu".
Comici vestiți ai ecra
nului.
Film documentar. Meș
terii lemnului.
24 de ore.
Box : Cassius Clay — 
Ken Norton. (Catego
ria grea). înregistrare 
de la Los Angeles.

18,40

20.00

20.05

•21,50

22,15

22,25
22,45

MIERCURI, 12 SEPTEMBRIE

9,00

9,30

10,00
10,05
10,10
10,40

11,40

folclor de pe litoral. Se- 
lecțiuni din spectacole
le prezentate de jude
țul Bacău.

12,05 La ordinea zilei. Azi, 
județul Alba.

P R

20.40

22.00

22,20

R A

Ioana Crăciun.
Telecinemateca ; Ciclul
John Ford. Diligența. 
Docunientar T.V. Ecua
dor.

24 de ore.
18,30
18,35
18,40

19,20

la

L

18,30 Publicitate.
18,35 La volan.
18,50 Teleconferință de pre-

V | > pentru
f sâptâmîna
f Ir viitoare

Teleobiectiv. 
Telejurnal.
Emisiune în limba 
maghiară. 
Telex.
Publicitate.
Reporterii noștri 
festival (I).
1001 de seri. Pățaniile 
lui Lambsy (V).

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Hora tinereții.

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

socialiste.

VINERI, 14 SEPTEMBRIE

12,20

13,00
17,30

Curs de limba engleză. 
Recapitulare (10).
De la alfa la 
Enciclopedie 
școlari. 
Telex.
Avanpremieră. 
Incandescență. 
Film artistic,
generalului Jose.
Al IX-lea Festival de

omega, 
pentru

Odiseea

Revista literar-artisti- 
că TV. (reluare). 
Telejurnal.
Curs de limba germa
nă. Recapitulare (10). 
Telex.
Tragerea Pronoexpre.s

Discipli-

22,40 Fotbal : R.D.G. — Bul
garia. Selecțiuni înre
gistrate de la Rostock.

18,00
18,05
18,15 Semnificații, 

na socialistă. 
Atenție la... neatenție ! 
1001 de seri. Pățaniile 
lui Lambsy (IV).
Telejurnal Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor, 
Cîntecul săptămînii. 
Hora tinereții.
Teleobiectiv.
Muzică populară cu

JOI, 13 SEPTEMBRIE

9,00

18,40
19,20

19,30

20,00

20,05
20,25

11,00

11,20

Curs de limba france
ză. Recapitulare (9). 
Prietenii lui Așchiuță. 
Telex.
Tehnic-club.
Al V-lea Festival inter
național „George E- 
nescu".
Bucureștiul necunos
cut. Calea Rahovei. 
Telecinemateca . (relu
are). Ciclul John Ford: 
„Diligența".

9,00 Curs de limba rusă. 
Recapitulare (10).

9,30 O viață pentru o idee. 
Aurel Vlaicu.

Telex.
Al V-lea Festival inter
național „George E- 
nescu".
Istoria filmului sonor 
(reluare). O țară nouă 
pe harta filmului : Ja
ponia.
Municipalitatea răs
punde bucureșteanu- 
lui.
Telejurnal.

sa.
1001 de seri. Pățaniile 
lui Lambsy (VI).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
Hora tinereții.
Mătasea și metalul. Din 
lirica latino-america- 
nă.
Drumuri în istorie. Di
mitrie Cantemir. Des- 
criptio Moldaviae.

20.40 Prim-plan. Dina Cocea.
21,10 Publicitate.
21,15 Pagini de umor : Aven

turi în epoca de piatră.
21.40 Teleglob. Peru. 
22,00 24 de ore.

19,20

19,30

20,00

20,05

20.25

10,00
10,05

11,05

12,40

13,00
16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 “

18,00
18,05
18,15

Curs de limba engle
ză. Recapitulare (10). 
Telex.
Tragerea loto.
Cunoașteți legile ?

SIMBATA, 15 SEPTEMBRIE

9,00

9,30

10,30

10,50

11,25

Curs de limba germa
nă. Recapitulare (11). 
A fost odată ca nicio
dată... Poveștile piticu
lui Bimbo (I).
Telex.
Avanpremieră.
Mătasea și metalul. Din 
lirica latino-america- 
nă.
De vorbă cu gospodi
nele.
Al V-lea Festival inter
național „George E- 
nescu".
Drumuri în istorie. 
Descriptio Moldaviae.

de Dimitrie Cantemir.
11,40 Roman foileton. Veri- 

șoara Bette. Reluarea 
părții a H-a.

12,25 Biblioteca pentru toți. 
Emil Gîrleanu.

13,00 Telejurnal.
15,00 Fotbal. Rapid — Uni

versitatea Craiova (Di
vizia A). Transmisiune 
directă de la stadionul 
Giulești.

16,45 Emisiune în 1 
mană.

18.30 Caleidoscop 
artistic.

18.50 Reporterii 1 
Festival (II).
1001 de seri. Pățaniile 
lui Lambsy (VII). 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
Hora tinereții.

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămînî;

20,19 Teleenciclojfedia.
20,55 - ‘ -
21,00
21.50

limba ger-

cultural-

noștri la

19,20

19.30

20,00

Publicitate.
Film serial. Mannix. 
Meridiane... melodii. 
Intîlnire cu mari vede
te ale muzicii ușoare.

22,35 Telejurnal.
22,45 Săptămîna sportivă. 

Campionatele interna
ționale de atletism 
ale României. Se
lecțiuni înregistrate de 
la stadionul 1 Mai din 

Constanța.
23,00 Romanțe și cîntece de 

petrecere.
f



VINERI, 7 SEPTEMBRIE 1973n

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Venezuela
Inmînarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

a diplomei de oaspete de onoare 
al Capitalei Venezuelei

r i

Joi la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
la reședința sa din Caracas, o 
delegație a Consiliului Muni
cipal al Capitalei venezuele- 
ne, alcătuită din Antonio Gar
cia Ponce (Partidul Comunist 
din Venezuela), Jorge Rivas 
Beriveitia (Uniunea Republi
cană Democratică — U.R.D.), 
Eduardo Noguera (Mișcarea 
Populară Justițialistă).

Eduardo Noguera a înmînat 
președintelui Consiliului de 
Stat al României diploma de 
oaspete de onoare al capita
lei și al districtului federal 
Caracas.

Inmînînd diploma, Eduardo

Depunerea unei coroane de flori 
la Panteonul Național

(Urmare din pag. 1)

Incintei Panteonului se văd 
sculpturi alegorice simboli- 
zînd lupta pentru eliberare și 
independență, fresce închina
te eroilor căzuți, alături de 
Simon Bolivar, pentru aceste

D e j
La reședința prezidențială 

„La Casona11 a avut loc, joi, 
6 septembrie, dejunul oferit 
tn onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de către președin
tele Republicii Venezuela, Ra
fael Caldera, și doamna Ali
cia Caldera.

La dejun au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Petrache Dănilă, 
ambasadorul României în Ve
nezuela.

Din partea venezueleană au

Tovarășul Nicolae Ceausescu
♦ 1

a primit pe Lorenzo Fernandez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat at Re
publicii Socialiste România, a 
primit la reședința sa din Ca
racas — La Vineta — pe Lo
renzo Fernandez, candidat la 
președinție din partea parti
dului de guvernămînt COPEI.

Vizite ale tovarășei Elena Ceaușescu
Joi dimineața, tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de 
Carmen Arroja, ambasador, a 
făcut o vizită la Consiliul Na
țional al Cercetărilor Științi
fice și Tehnologice — Conicit. 
In salonul de onoare, unde se 
află reuniți oameni de știință, 
profesori universitari, cercetă
tori, distinsa oaspete este sa
lutată, din partea conducerii 
institutului, de prof. dr. Luis 
Belnaver. Aducînd un omagiu 
activității științifice pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu o 
depune ca director al Institu
tului de cercetări chimice din 
București, vorbitorul și-a ex
primat, totodată, admirația 
pentru succesele însemnate 
ale poporului nostru pe calea 
dezvoltării economice, succe
se în obținerea cărora știința 
românească își aduce o con
tribuție substanțială, și a ru
gat să fie transmis oamenilor

■•••■••■«•■a»

VINERI, 7 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Lumea se distrea
ză ; Republica : Micul om 
mare ; PETRILA : Explo
zia albă ; LONEA — Mine
rul : In umbra violentei ; 
ANINOASA: Anul carbo
narilor ; VULCAN : Copiii 
căpitanului Grant'; LUPENI 
Muncitoresc : Vagabondul ; 
— Cultural: Monte Carlo; 
URICANI: Adio Petersburg.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
5,50 Muzică. ușoară ; 6,00— 
8,08 Radioprogramul dimi

Noguera a subliniat: Comi
sia însărcinată de Consiliul 
Municipal din Caracas, este 
foarte onorată că poate să vă 
înmîneze actul prin care sîn- 
teți declarat, pe bună drep
tate, cu mare prietenie și dra
goste, oaspete de onoare al 
capitalei Republicii și al dis
trictului federal Caracas.

Luînd cuvîntul, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Mulțumesc mult Consiliului 
Municipal din Caracas pentru 
această distincție pe care o 
consider drept o expresie a 
sentimentelor de prietenie 
față de poporul român, față 
de politica sa de pace și 

nobila idealuri, eroi precum 
Antonio Jose de Sucre și Jose 
Antonio Paez.

De la Panteon, coloana ofi
cială se îndreaptă spre pala
tul Miraflores, reședința pre
ședintelui Venezuelei. Saloane 
somptuoase, cu ferestre înal
te, deschise spre grădini in

un o f i
participat membrii guvernu
lui, precum și conducători ai 
unor instituții centrale de 
stat.

In cursul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă cordi
ală, prietenească, cei doi șefi 
de stat au rostit scurre toas
turi. Exprimîndu-și plăcerea 
deosebită de a-1 avea ca 
oaspete pe președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președin
tele Rafael Caldera și-a măr
turisit speranța ca vizita și 
convorbirile româno-venezue- 
lene la nivel înalt să consti
tuie începutul unor relații 
bune între România și Vene
zuela, între popoarele celor 
două țări.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a sublini
at i Sîntem de puțin timp în

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.R., și George Macovescu, 
membru al Comitetului Cen
tral al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Au asistat, de 
asemenea, Eduardo Fernan
dez, vicesecretar general al 
partidului COPEI, și Ber- 

de știință din București salu
tul oamenilor de știință din 
Venezuela.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis oameni
lor de știință venezueleni sa
lutul coleqiloi; lor din Româ
nia, exprimînd speranța că 
legăturile în domeniul cerce
tării științifice • dintre cele 
două țări se vor întări.

In continuare, după ce a 
prezentat modul în care este 
organizată activitatea Conicit, 
prof. Luis Belnaver a dat cu
vîntul unor oameni de știință 
și cercetători, care au împăr
tășit oaspetei aspecte legate 
de aplicarea în agricultură a 
rezultatelor cercetărilor pe tă- 
rîmul chimiei și despre preo
cupările în domeniul chimiei 
petrolului.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a prezentat o expunere asu
pra organizării cercetării ști

neții ; 8,08 Matineu muzical;
8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Memoria pămîn- 
tului românesc 10,00 Bule
tin de știri ; 10,05 Muzică 
populară ; 10,30 Interpreți 
îndrăgiți ; 11.00 Buletin de 
știri ; 11,15 Litera și spiri
tul legii ; 11,30 Te cîntăm. 
frumoasă Românie ; 12,00
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat : 13,00 Ra
diojurnal : 13,27 Concert' de 
prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 15.00 Buletin
de Știri ; 15,05 Radioanchetă 
economică ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Folclor muzical 
latino-american; 17,00 Pen
tru patrie ; 17,30 Muzică
populară ; 18,00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii prefera
te ; 20,45 Consemnări ; 21,00 
Revista șlagărelor : 21.25
Moment poetic ; 21,30 Biju- 
teri muzicale; 22,00 Radio
jurnal ; 22.30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri;' 

colaborare internațională, față 
de politica sa de dezvoltare a 
relațiilor multilaterale cu Ve
nezuela, o expresie a dorinței 
de a extinde această colabo
rare în viitor.

Vă rog. totodată, să trans
miteți salutul meu întregului 
Consiliu Municipal și, de a- 
semenea, salutul meu, al 
populației capitalei noastre — 
orașul București —, tuturor 
locuitorilor Caracasului și ce
le mai bune urări de prospe
ritate, bunăstare și pace.

La solemnitate au asistat 
tovarășii Ștefan Andrei, Geor
ge Macovescu și Petrache Dă- 
nilă, ambasadorul României 
la Caracas.

terioare — așa-numitele „pa- 
tio“ spaniole — cu fîntîni ar
teziene și sculpturi în mar
mură sau bronz — sînt carac
teristice acestui frumos palat. 
Aici, în biroul prezidențial, 
au loc primele convorbiri ofi
ciale la nivel înalt româno- 
venezuelene.

c i a I
Venezuela, dar trebuie să 
spun că ne simțim deosebit 
de bine în țara dumneavoas
tră. Convorbirile pe care 
le-am început astăzi au evi
dențiat multe posibilități de 
colaborare.

Apreciind spiritul priete
nesc cu care solii poporului 
român au fost întîmpinați în 
Venezuela, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Dorim în mod sincer ca, într- 
adevăr, vizita noastră, acest 
dejun să constituie începutul 
unei prietenii și personale, să 
contribuie la dezvoltarea co
laborării între popoarele 
noastre, care au multe punc
te de vedere comune și pot 
colabora pe multe planuri ale 
dezvoltării umane, ale politi
cii de pace, își pot aduce con? 
tribuția la o lume mai bună.

nando Level, secretar pentru 
problemele relațiilor interna
ționale al partidului COPEI.

Au fost discutate, într-o at
mosferă de prietenie, proble
me de interes comun privind 
relațiile dintre România și 
Venezuela și au fost abordate 
unele probleme ale situației 
internaționale.

ințifice din România, precum 
și asupra activității Institutu
lui de cercetări chimice, fă- 

'cînd, totodată, propunerea de 
a se stabili un program concret 
de schimburi în ce privește 
aplicarea cercetărilor chimi
ce, atît în domeniul agricultu
rii, cit și in cel al petrolului.

In încheiere, conducătorii 
institutului au mulțumit căl
duros distinsei oaspete pentru 
onoarea făcută, participind la 
această dezbatere științifică.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat apoi mai multe mo
numente legate de lupta de 
eliberare a poporului Venezu
elan, de activitatea eroului 
național Simon Bolivar.

Apoi, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întîlnit cu
doamna Alicia Pietri de Cal- 

. dera, la reședința președinte
lui Venezuelei „La Casona11. 
Intîlnirea a decurs într-o am
bianță de cordialitate.

0,03—3,00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio ; 
18,10 Madrigale, madrigale; 
18,25 Emisiunea, „Studioul 
artistului amator11 18,36 
„Concertul tinereții11, — mu
zică ușoară; 19,00 „Drag 
mi-e cîntecul și jocul11 — 
program de muzică popula
ră la cererea ascultători
lor ; 19,25 Emisiunea pentru 
sate; 19,35 Continuarea
programului de muzică 
populară la cererea ascultă
torilor ; 19,50 Emisiunea
„Dialog 1 cu ascultătorii11.

T V
9,00 Curs de limbă rusă. 

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

(reluare). Daniel Da- 
nielopolu.

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

Adunare consacrată prieteniei 
româno-cehosiovace

PEKIN 6 — Corespondentul 
Agerpres, Ilie Tecuță, trans
mite : Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, formată din tova
rășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., și Cornel Bur
tică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află în
tr-o vizită neoficială de prie
tenie în R. P. Chineză, a con
tinuat, joi, la Pekin, convor
birile cu Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al P. C. Chi
nez, membru al Comiteitului

Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

ALGER 6 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Iones- 
cu, transmite : Lucrările ce
lei de-a patra Conferințe ■ la 
nivel înalt a țărilor nealiniate 
au continuat, joi, la Alger. In 
discursul inaugural, șeful 
statului algerian, Houari 
Boumedi.ene, președinte al ac
tualei reuniuni, și-a expri
mat convingerea că această 
conferință va da un nou im
puls luptei popoarelor din 
țările nealiniate pentru con
solidarea independenței na
ționale, realizarea aspirațiilor 
lor legitime și întărirea so
lidarității, pentru instaurarea 
unei păci stabile în lume, în
temeiată pe justiție și liber
tatea și demnitatea popoare
lor.

După alegerea președinte
lui și vicepreședinților Confe
rinței, a luat cuvîntul secreta
rul general al O.N.U., Kurț 
Waldheim, care a subliniat 
sprijinul acordat de țările 
nealiniate organizației inter
naționale în realizarea țelu
rilor ei. Referindu-se la si
tuația internațională, secreta
rul general al O.N.U. a rele
vat elementele pozitive sur
venite în ultimul timp în re-

Inaugurarea Tirgului internațional 
de mașini de la Brno

BRNO 6 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : In prezența secre
tarului general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Gustav 
Husak, a altor conducători 
de partid și de stat cehoslo
vaci, vicepreședintele guver
nului fedelar, Jan Gregor, 
a inaugurat, joi după-amiază, 
cea de-a XV-a ediție. de 
toamnă, a Tîrgului interna
țional de mașini de la Brno. 
O suprafață totală de peste 
150 000 mp, acoperită și în 
aer liber, la ediția jubiliară 
din acest an prezintă cele

Cambodgia
Lupte violente în apropierea 

orașului Kompong Cham
CAMBODGIA 6 (Agerpres). 

— Forțele patriotice din 
Cambodgia continuă luptele 
în apropierea orașului Kom- 
peng Cham, deținînd contre- 
lui șoselelor nr. 4 și nr. 5, 
principalele căi de legătură 
cu capitala Pnom Penh, care 
se află practic izolată de 
restul țării.

Lupte violente au avut loc, 
în noaptea de miercuri spre 
joi, în imediata apropiere a 
capitalei provinciale Com- 
pong Cham. După un puter
nic ' bombardament de artile
rie. patrioții au atacat din 
mai multe direcții pozițiile 
întărite ale inamicului, ' care 
s-a văzut obligat să se re
tragă, cu pierderi grele, în

10,00 Telex.
10,05 Selecțiuni din „Seară 

pentru tineret11.
11,05 Ansambluri folclorice.
11.35 Meridiane literare (re

luare).
11,55 Tineri cîntăreți români 

laureați ai concursuri
lor internaționale — 
1973.

12,45 Municipalitatea răspun
de bucureșteanului.

13,05 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 Ba 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.

Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, și 
Cian Ciun-ciao, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez. La convorbiri, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, au 
participat, de asemenea, Ken 
Biao, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, șeful Secției pentru 
relații externe a C.C. al P. C. 
Chinez, Ciao Kuan-hua, mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, 
ministru adjunct de externe, 
și Nicolae Gavrilescu, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al României la Pekin

lațiile dintre State, subliniind 
totodată pericolele pe care 
le reprezintă pentru narea 
mondială menținerea unor 
focare de tensiune în Orien
tul Apropiat, în Africa și în 
Asia de Sud-Est.

Congresul S.U.A. și-a reluat lucrările
WASHINGTON 6 — Cores

pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
După o lună de vacanță, Con
gresul Statelor Unite și-a re
luat miercuri lucrările, avînd 
în fața sa — în comparație 
cu sesiunile precedente — un 
număr record de probleme ne
rezolvate. Se știe că în sesi
unea amintită a parlamentu
lui, ca urmare a unor disen
siuni între elemente democra
te din cele două camere și 
Administrația republicană, nu 
s-a adoptat decit un număr 
infim de proiecte de legi. 
Printre ..dosarele11 rămase fă
ră soluții, pe primul loc se 
află inflația și creșterea cos-

mai recente realizări tehnice 
160 firme, întreprinderi in
dustriale și de comerț exte
rior din 31 de țări.

Țara noastră, prezentă la 
toate edițiile anterioare, este 
și de această dată larg re
prezentată, expunînd peste 
120 de produse ale tehnicii 
noastre — utilaje pentru in
dustria extractivă, mașini e- 
lectronice și electrotehnice, 
mașini-unelte pentru prelu
crat metale, tractoare, auto
camioane. autoturisme, ma
șini și utilaje pentru cons
trucții și pentru drumuri.

perimetrul orașului. Unul din 
principalele puncte disputate 
l-a constituit vecinătatea U- 
niversității, la numai 1,5 km 
de centrul orașului, de unde 
comandamentul trupelor lon- 
noliste a fost evacuat cu a- 
jutoru] elicopterelor.

★
CAMBODGIA 6 (Agerpres). 

— Agenția Associated Press 
informează că unități ale for
țelor patriotice au pătruns joi 
in interiorul capitalei provin
ciale Kompong Cham — al 
treilea oraș ca mărime din 
Cambodgia — și duc lupte de 
stradă cu trupele lonnoliste în 
jurul pieței centrale a orașu
lui.

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

Mecanicul de locomo
tivă.

20,40 Film artistic — Primă
vara, toamna și dragos
tea — cu Fernandel.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 26 
grade ; Paring 18 grade.

Minimele : Petroșani 11 
grade ; Paring 10 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține frumoasă. . Vîntul 
va sufla din sud.

PRAGA 6 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : La uzinele „Agros- 
troj“ din orașul Jicin a avut 
loc o adunare consacrată 
prieteniei româno-cehosiova
ce. Despre relațiile tradițio
nale de amiciție dintre popoa
rele român, ceh și slovac, a-

Președintele Republicii Austria a vizitat 
pavilionul României la Tîrgul internațional 

de la Viena
VIENA 6. — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Pavilionul Româ
niei la Tîrgul- internațional 
de la Viena a fost vizitat în 
ziua deschiderii sale de pre
ședintele Republicii Austria, 
Franz Jonas, de membri ai 
guvernului și ai Parlamentu
lui austriac.

Pavilionul românesc a pri
mit, de asemenea, la 6 septem
brie, vizita ministrului aface- 

tului vieții, după care urmea
ză reforma sistemelor de în- 
vățămînt, impozite și asigu
rări sociale, îmbunătățirea a- 
sistenței medicale, transportu
rilor și construcțiilor de locu
ințe, șomajul, criminalitatea 
și ameliorarea situației celor 
25,6 milioane de americani 
care, potrivit statisticilor, tră
iesc sub nivelul de sărăcie re
cunoscut în mod oficial.

Atît republicanii, cît și de
mocrații, apreciază drept ur
gentă și necesară reconcilie
rea în relațiile dintre Congres 
și Administrație pentru pre
gătirea legislației privind re
lațiile economice și co
merciale al'e S.U.A. cu străi
nătatea. „New York Times1* 
amintește proiectul de lege 
privitor la stabilirea unor noi 
norme de. conci.uită în relați
ile economice, comerciale și 
monetare ale S.U.A. cu țările 
occidentale, socialiste și în 
curs de dezvoltare. Protected 
— aflat în prezent în faza au
dierilor în Comitetul pentru 
căi și mijloace al Camerei Re
prezentanților — prevede acor
darea de împuterniciri nelimi
tate președintelui Rlichard Ni
xon pentru participarea Sta
telor Unite Ia negocierile mo
netare și comerciale multila
terale din cadrul Acordului 
General pentru Tarife și Co-

Proclamarea 
stării de urgentă 

in Sudan
KHARTUM 6 (Ageirpres). 

— Primul vicepreședinte al 
Sudanului, generalul Moham
med El Baghir Ahmed, a a- 
nunțat, la postul de radio. 
Omdurman, proclamarea stă
rii de urgență pe întreg teri
toriul național, ca urmare a 
unor incidente la Universita
tea din Khartum — transmi
te agenția M.E.N.

♦

„Cosmos-584“
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat, joi. satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-584\ 
anunță agenția TASS. Apa- 
ratajul științific instalat la
bord funcționează normal, iar 
Centru] de calcul și coordo
nare de pe Pămînt' prelucrea
ză informațiile recepționate.

Sport — Telex — Sport — Telex
BUENOS AIRES 6 (Ager

pres). — Selecționata ro
mână de rugby a întîlnit' la 
Cordoba reprezentativa Ar
gentinei. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 16—10 în favoa
rea gazdelor, după ce la pau
ză scorul era favorabil rug- 
biștilor români cu 4—3.

TOKIO 6 (Agerpres). — 
Reprezentativa masculină de 
volei a României, și-a înce
put turneul în Japonia, evo- 
luînd la Osaka, în compania 
unei selecționate locale. Vic
toria a revenit voleibaliștilor 
români cu scorul de 3—1 
(11—15, 15—2, 15—9, 15—4).

ROMA 6 (Agerpres). — E- 
chipa de fotbal a Cehoslova
ciei a susținut pe stadionul 
municipal din Bologna, în 
fața a 16 000 de spectatori, un 

meci de verificare cu forma

dîncirea acestor relații în a- 
nii construcției socialiste, lăr
girea colaborării și cooperă
rii între cele două țări socia
liste au vorbit F. Tesar, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, prim-secretar 
al Regiunii Cehia de răsărit, 
și ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș.

rilor externe al Austriei, Ru
dolf Kirchschlaeger, care a fă
cut aprecieri elogioase la a- 
dresa exponatelor românești, 
în special cu privire la produ
sele industriilor lemnului, ali
mentară, textilă și farmaceu
tică. Oaspetele și-a exprimat 
speranța că actualul stadiu al 
relațiilor de colaborare econo
mică între cele două țări va 
cunoaște, în continuare, o 
dezvoltare ascendentă.

merț (GATT), care urmează 
să înceapă în curînd. Proiec
tul prevede, de asemenea, a- 
șezarea relațiilor comerciale 
ale S.U.A. pe bazele nediscri
minatorii ale clauzei națiunii 
celei mai favorizate, pentru fa
cilitarea circuitului liber de 
bunuri materiale pe plan in
ternațional și îmbunătățirea 
atmosferei generale a relați
ilor Est-Vest.

Subliniind necesitatea ame
liorării relațiilor dintre Con
gres și . Admihistrație, Tho
mas O’Neill, liderul majorită
ții democrate din Camera, Re
prezentanților, declara că „a- 
ceste foruri trebuie să colabo
reze în elaborarea legislației, 
și nu să continue bătălia pen
tru întocmirea de proiecte de 
legi cărora să li se opună, în 
ultimă instanță, un veto pre
zidențial. Thomas O’Neill a 
propus încetarea confruntări
lor dintre cele două foruri și 
găsirea unor soluții interme
diare, de compromis.

Inițiativa sa a fost sprijini
tă de Carl Albert, președinte
le Camerei Reprezentanților, 
de Mike Mansfield, lider al 
majorității democrate din Se
nat, și este salutată de Admi
nistrație ca promițînd marca
rea „unui nou început11 în re
lațiile sale cu Congresul.

Faptul divers 
pe glob

A bătut recordul mon
dial la mersul pe jos

HELSINKI — Un cetățean ar
gentinian, Thomas Carlos Pe
reira, a bătut recordul mon
dial la mersul pe jos, par- 
curgînd 33 100 kilometri în 
cinci ani. Plecat în 1968 din 
Alaska, el a ajuns în locali
tatea Rovaniemi, din nordul 
Finlandei, și intenționează să 
mai străbată, timp de cel pu
țin încă cinci ani, diferite țări 
din Asia și Africa.

Precedentul record la mer
sul pe jos fusese stabilit în 
1952 de englezul David Kwan, 
care parcursese 29 600 de ki
lometri.

La numai 48 de ore...
COPENHAGA - La 48 de 

ore după gravul incendiu pro
dus Ia hotelul „Hafnia", sol
dat cu 35 de morți, pompierii 
capitalei daneze au fost din 
nou în stare de alarmă, de 
data aceasta fără a avea ne
voie însă de a interveni. Izbucnit

ția A C. Bologna. Intîlnirea 
s-a terminat la egalitate ; 2—2 
(0—1). Au marcat Novellini 
(min. 16), Savoldi (min. 72), 
Kuna (min. 58), Jarkovski 
(min. 85).

BUDAPESTA 6 (Agerpres).
— In ziua a doua a turneu
lui internațional masculin de 
handbal de la Budapesta, se
lecționata Cehoslovaciei a în
trecut' cu scorul de 20—16 
(12—7) formația Iugoslaviei. 
Intr-un alt joc, reprezentati
va R.D. Germane a dispus 
cu 22—16 (12—7) de echipa 
Ungariei.

MUNCHEN 6 (Agerpres).
— In localitatea vest-germa- 
nă Essen s-a disputat meciul 
dintre selecționatele R.F. Ger
mania și Poloniei, contînd 
pentru campionatul european 
de fotbal, rezervat echipelor 
de tineret. Fotbaliștii polo
nezi au terminat . învingători

0 La 6 septembrie,, la Phe« 
nian a avut loc inaugurarea 
festivă a metroului din capi
tala R.P.D. Coreene. In cins
tea acestui eveniment a a- 
vut loc un miting al construc
torilor, la care au participat 
și alte categorii de oameni ai 
muncii din <»raș.

0 Ci Den-kuei, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, a primit 
la 5 septembrie grupul de ac
tiviști ai P.C.R., condus de 
Trandafir Cocîrlă. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al 
P.C.R., care se află la odihni 
în R.P. Chineză.

0 Adunarea Națională a 
Pakistanului a hotărît extin
derea cu încă șase luni a 
stării de urgență, care a fost 
declarată în țară în anul 
1971 — anunță agenția U- 
nited Press International.

0 Consiliul de Miniștri al 
Franței a aprobat un proiect 
de lege prin care se prevede, 
reducerea mandatului preșe
dintelui Republicii de la șap
te la cinci ani. Proiectul de 
lege urmează să fie supus a- 
probării Adunării Naționale.

0 Guvernul elvețian a nu
mit miercuri pe cei 50 de 
membri ai Comitetului con
sultativ însărcinat cu exami
narea posibilității de adera
re la O.N.U. a Elveției. Ă- 
ceastă țară a rămas pînă a- 
cum în afara organizației in
ternaționale, apreciindu-se că 
tradiționala sa politică de 
strictă neutralitate este in
compatibilă cu participarea 
la O.N.U.

© Pagubele provocate de 
inundații în Pakistan, în pro
vinciile Sind și Punjab, se 
ridică la 250 milioane dolari, 
arată rapoartele oficiale da
te publicității la Rawalpindi. 
Au fost afectate 10 000 de 
sate, fiind distruse peste 5 
milioane de locuințe, iar nu
mărul persoanelor sinistrate 
depășește 8 milioane.

la modernul hotel „Sheraton11, 
focul a putut fi rapid contro
lat, grație sistemului automat 
de stingere. Hotelul „Hafnia", 
care a fost construit în 1899, 
nu dispunea de un astfel de 
sistem.

Un nou curs de apă in 
Amazonia

RIO DE JANEIRO - Un nou 
curs de apă, cu o lungime de 
circa 400 km și o lărgime me
die de 250 de metri, a fost 
descoperit într-o regiune din 
vestul Amazoniei, — Brazilia. 
Rîul, care n-a primit încă un 
nume, se varsă în Tapana, a- 
fluent al lui Solimoes, care, la 
rîndul său, se varsă în Ama
zon.

Pepită de aur... de 6 
kilograme

MOSCOVA - In regiunea 
Magadan din Uniunea, Sovie
tică a fost descoperită o pe
pită de aur în greutate de șase 
kilograme.

s

cu scorul de 3—2, după ce Ia 
pauză scorul era favorabil cu 
2—0 gazdelor. Au marcat i 
Szarmach, Bulzacki, Lato, res
pectiv Konopka (din lovitură 
de la 11 m) și Zimmermann.

LONDRA 6 (Agerpres). -■* 
La Londra au început între
cerile campionatului mondial 
de pentatlon modern. com
petiție la care participă spor
tivi din 19 țări, printre care 
și România.

Prima probă — călăria — a 
fost cîștigată de filandezul 
Risto Hurme, urmat de com
patriotul său Martti Ketelae 
și americanul John Fitzgerald 
— cu cîte 1 100 puncte. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat australianul Peter Rid
gway, sportivii români Cons
tantin Călina și Albert Co
vaci, cehoslovacul Jan Bartu 
și alți șapte concurenți — 
toți cu cîte 1 068 puncte.
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