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cerințe primordiale pentru realizarea

sarcinilor la extracția de cărbune
/

a primit pe ministrul comerțului

•

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimi
neața, pe Assim Diawara, mi
nistrul comerțului, conducăto
rul delegației economice gu
vernamentale a Republicii 
Mali.

Oaspetele a fost însoțit d^ 
Mamadou Traore, ambasado
rul Republicii Mali în 
România, precum și de 
Mountaga Diop, șeful Diviziei 
de informații a Ministerului 
Afacerilor Externe și Coope
rării.

Au participat tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, și Vasile 
Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

Inmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mesajul adresat de

al Republicii Mali
președintele Moussa Traore, 
conducătorul * delegației a 
transmis, totodată, din partea 
șefului statului malian și a 
poporului țării sale, uri cald 
salut, împreună cu sentimen
tele de simpatie față de po
porul român.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru 
mesaj și a adresat, la rîndul 
său, șefului statului ma
lian și un cordial sa
lut, exprimîndu-și dorința 
ca relațiile de colaborare din
tre cele două țări să se dezvol
te tot mai intens.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut, apoi, uri 
schimb de vederi cu ministrul 
comerțului malian, cu ceilalți 
oaspeți, în probleme actuale 
și de perspectivă ale relațiilor 
economice bilaterale. Convor
birea a pus în evidență do

Președintele Consiliului

Z------------------------
începutul acestui an a con

stituit pentru colectivul de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din cadrul minei Lo- 
nea un prilej de a înregistra 
rezultate bune în muncă, 
ilustrate de importante de
pășiri ale sarcinilor de plan. 
Din păcate acest demaraj 
promițător nu a fost confir
mat în continuare, ultimele 
luni fiind încheiate cu res
tanțe mari în extracția de 
cărbune. Această situație a 
făcut obiectul a numeroase 
analize efectuate ’n scopul 
verificării capacității de pro
ducție a minei, precum și a 
unor dezbateri, urmate de

factori care duc la scăderea 
eficienței activității tehnico- 
economice trebuie căutată 
în organizarea necorespun
zătoare a producției și a 
muncii. Referindu-se la majo
ritatea sectoarelor ing. Aurel 
Brînduș, directorul minei a- 
rată că „este necesară o mo
bilizare mai mare a tuturor 
salariaților în preluarea 
sarcinilor proprii, trebuie să 
crească responsabilitatea și 
participarea fiecărui salariat 
în rezolvarea principalelor 
sarcini care ne stau în față : 
creșterea producției de căr
bune și a eficienței econo
mice”.

O situație necorespunză
toare se constată și în ceea 
ce privește asistența tehnică 
acordată. După cum opina 
loan Lăcătuș, maistru mi
nier principal în cadrul sec
torului III, „numărul redus 
de maiștri care lucrează în 
fiecare schimb face ca posi
bilitățile lor 
felul în care 
mite lucrări 
Consider că
fluență directă asupra cali
tății lucrărilor și a produc
tivității muncii”.

Așadar „regie” există și 
în același timp se resimte 
lipsa ei. Cert este însă că în

La mina Vulcan

de a controla 
se execută anu- 

să fie reduse, 
aceasta are in

numeroase propuneri, la care 
au participat comuniștii, 
majoritatea salariaților . mi
nei.

De fiecare dată discuțiile 
au relevat aspecte asemănă
toare, indicînd importante 
disponibilități în redresarea 
activității productive prin 
îmbunătățirea organizării în
tregului proces de producție. 
Au existat și greutăți de na
tură obiectivă caracterizate 
prin , condiții geologico-mini- 
ere nefavorabile la unele a- 
bataje, întîrzieri în primirea 
unor materiale sau piese de 
schimb. Insă, de fiecare dată, 
s-a subliniat că, fie că este 
vorba de plasarea necores
punzătoare a abatajelor sau 
de starea proastă în care se 
prezintă unele lucrări mini
ere, de numeroasele avarii 
care intervin în funcționarea 
utilajelor sau de nerealiza- 
rea nivelului planificat al 
productivității muncii, cauza 
comună a tuturor acestor

Unul din principalele as
pecte organizatorice care in
fluențează nefavorabil nive
lul de realizare a sarcinilor 
de plan l-a constituit utili
zarea incompletă a forței de 
muncă. Activitatea de regie, 
a cărei importanță în asigu
rarea bunei desfășurări a lu
crului în abataje este unanim 

■ recunoscută, oferă un aspect 
contradictoriu în ceea ce pri
vește efectivele disponibile. 
Pe de o parte 
după cum arată ing. Ștefan 
Robu, șeful sectorului I, o 
reducere a 
lor plasați 
lucru prin 
punzătoare 
regie, pe 
..muncitorii 
de deservire nu reușesc 
intervină prompt în remedi
erea avariilor pentru că re
partizarea în patru schim
buri a dus la diluarea pla
sării” (Petru Ioaneș, maistru 
energetic sectorul I).

merg

buna 
pen- 

de

se constată,

ponderii mineri- 
la fronturile de 
creșterea pores- 
a efectivelor de 
de altă parte 

electromecanici 
să

acest timp utilajele nu 
cum ar trebui.

„Avem greutăți în 
întreținere a utilajelor 
tru că nu dispunem
timpul necesar efectuării re
viziilor ; e greu de prins 
chiar și o oră în care să ne 
putem ocupa de revizii și în
treținere” (Gheorghe Iacob, 
maistru mecanic). „Cînd să 
se întrețină transportoarele 
dacă merg tot timpul ? E 
nevăie să lăsăm măcar o 
zi și pentru asemenea lu
crări pentru a nu mai avea 
atîtea opriri ale lucrului în 
abataj” (Grigore Macaru, 
miner sectorul III).

Două păreri care exprimă 
însă o opinie foarte frecvent 
întîlnită : se impune în mod 
urgent întocmirea unor pro
grame de efectuare a lucrări
lor de revizii și întreținere

Ing. Bujor BOGDAN
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de 
cu

auproducție ale E. M. Vulcan 
realizări superioare sarcinilor

sectorului V a obținut în perioada
1 566

Sectoare cu sporuri 
substantiate de cărbune

Patru din sectoarele 
încheiat luna octombrie 
lunare de plan.

Vrednicul colectiv al
Ia care ne referim cel mai mare plus de cărbune 
tone. însumat depășirilor realizate pe primele trei trimes
tre a. c., acest volum suplimentar de cărbune totalizează o 
producție de peste 5 600 tone. Mai modestă, 42 tone, depă
șirea lunii octombrie obținută de colectivul sectorului III se 
adaugă unui spor la producția de cărbune 
începutul anului de aproape 6 900 tone.

Colectivele sectoarelor I și VI, prin cele 
tiv, 234 tone cărbune extrase suplimentar 
nare și-au dovedit, și de această dată, capacitatea de mobi
lizare pentru dobîndirea unor fapte de muncă lăudabile.

extrasă de Ia

213 și, respec- 
sarcinilor lu-

La mina Dîlja
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Succese în recuperarea 
restantelor la investiții

» 9

Nu cu mult timp în urmă consemnam în coloanele zia
rului hotărîrea colectivului sectorului de investiții din ca
drul E. M. Dîlja de a depune toate eforturile în vederea 
recuperării restanțelor înregistrate în lunile precedente la 
lucrările de deschideri, de a contribui pe această cale la asi
gurarea viitoarelor capacități de producție ale minei.

Bilanțul încheiat la sfîrșitul lunii octombrie arată că 
promisiunea â fost respectată, planul fiind realizat în pro
porție de 107,5 la sută.

Volumul de lucrări miniere realizat suplimentar este 
rodul realizărilor remarcabile obținute de brigăzile conduse 
de GABOR LEVAY, care a realizat 93 metri în profil dublu, 
armat definitiv, Ia săparea galeriei transversalei principale 
din blocul III, orizontul 400, GHEORGHE PEREȘ, la betona- 
rea circuitului puțului orb nr. 4, orizontul 350, și de DUMI
TRU ZAGOICEA, la săparea și betonarea puțului auxiliar 
nr. 1.

Produse înainte de termen 
și calitatea superioară a lu
crărilor executate la F. S. H. 
Vulcan sînt efecte certe ale 
conlucrării colectivului acestei 
fabrici.

In instantaneul nostru mai
strul Traian Știr, controlorul 
Tiberiu Dornic, strungarii Eu
gen Moldovan, Gheorghe 
Cioată și tinărul strungar Mi
hai Andrițoiu discutînd despre 
execuția unor piese pentru 
stilpii hidraulici.(Continuare in pag. a 3-a)

dat concursul 
și soliștii vo- 
instrumentiști

tru minerii din schim
bul III.

Și-au 
taraful 
caii și
ai clubului sindicate
lor din localitate.

tone de fier 
tinerii
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Deschiderea 
stagiunii teatrale

Teatrul de stat „Va
lea Jiului” din Petro
șani deschide stagiu
nea sa jubiliară, a 25- 
a de la înființarea a- 
cestei instituții, mîine 
la ora 19,30, la sediu, 
cu spectacolul „Corna
da”, piesă a dramatur
gului spaniol Alfonso 
Sastre. In spectacol e- 
voluează actorii Mi
hai Clita, Dan Aciobă- 
niței, Lavinia Jemna-

Bomches, Traian Flo
rin Pretorian, Vlad 
Florin Vasiliu, Emil 
Schmidt, Mircea Pîni- 
șoară, Corvin Alexe,
Ada Buzescu, Ionela 
Capeți, Vasile Duțu. 
„Cornada”, dramă cu 
numeroase semnifica
ții sociale și umane, 
este regizată de Adrian 
Lupu, scenografia fi
ind semnată de Virgil 
Popa.

La odihnă și 
tratament

Preocuparea consi
liului municipal al sin
dicatelor din Petroșani 
pentru trimiterea oa-

menilor muncii la 
dihnă și tratament 
stațiunile de la munte 
ori mare a fost și în a- 
nul 1973 constantă. In 
cursul acestui an au 
fost distribuite sindi
catelor din Valea Jiu
lui un număr de aproa
pe 6 000 bilete de o- 
dihnă și tratament 
pentru oamenii muncii 
din municipiu.

Spectacol 
pentru mineri

Joi după-amiază, 
sala de apel a minei 
Lupeni a fost prezen
tat un spectacol de 
muzică populară pen-

în

Fier vechi pentru 
oțelării

Uteciștii din sectorul 
Uricani au 

o amplă 
muncă pa- 
vederea co- 
fier vechi

V al E.M. 
întreprins 
acțiune de 
triotică în 
lectării de
din incinta unității. In 
final, acțiunea s-a sol
dat cu rezultate re
marcabilei folosind 
macaraua pusă la dis-

poziție de către între
prindere, tinerii au în
cărcat în vagoane pes
te 40
vechi. Printre 
care s-au remarcat cu 
acest prilej pot fi 
menționați Gheorghe 
Goleanu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe 
mină, Victor Patalita 
II, secretarul comitetu
lui U.T.C. din cadrul 
sectorului V, Ion Po
pescu, Vasile Moruțan, 
Dumitru Jianu, An
ton Heț și alții.

Școala mamei

rința comună de a se găsi for
mele cele mai corespunzătoa
re pentru impulsionarea’ co
operării economice în domenii 
de interes comun, foloșindu-se 
mai eficient posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor 
două țări. S-a apreciat că vi
zita delegației economice gu
vernamentale a Republicii 
Mali, discuțiile purtate și în
țelegerile convenite cui acest 
prilej au permis o mai bună 
cunoaștere a căilor de extin
dere și diversificare a rapor
turilor economice în ansam
blul lor, în avantajul reciproc, 
al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme ale vieții inter
naționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Mali 
în Republica Socialistă România

In ziua de 1 noiembrie a.c., 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit pe Mama
dou Traore care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al

Republicii Mali în țara, noas
tră.

Ambasadorul Mamadou Tra
ore și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu au 
rostit cuvîntări.”

După prezentarea scrisori
lor președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbi
re cordială, prietenească cu 
ambasadorul Republicii Mali, 
Mamadou Traore.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin. Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat și George Macovescu mi
nistrul Afacerilor Externe.

> 4

municipal
Ieri dimineață, a avut loc 

cea de-a XX-a sesiune a Con
siliului popular municipal, la 
care au participat deputății, 
directorii întreprinderilor co
merciale de stat și pentru a- 
limentația publică, numeroși 
invitați. La lucrările sesiunii 
au fost prezenți tovarășii Cle
ment Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal Petroșani 
și ing. Stelian Fbpescu, vice-

președinte al Consiliului popu
lar județean Hunedoara.

Sesiunea a dezbătut preocu
parea comitetului executiv 
pentru pregătirea de iarnă a 
unităților subordonate în ve
derea desfășurării normale a 
activității ; aprovizionarea de 
toamnă-iarnă a populației și 
a consumurilor colective.

Fe marginea raportului pre
zentat de tovarășul prim-vice- 
președinte Traian Blaj, au lu
at cuvîntul tov. Olgâ Copil, 
Ion Cozma, loan Mogoș, Al
bert Kalath, Friedrih Dara-

dies, Elena Zeța și Petru Bar
bu care au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătăți
rea activității analftate.

A fost aprobat apoi planul 
activităților obștești pe 1974.

In încheierea lucrărilor au 
luat cuvîntul tovarășii Cle
ment Negruț și Stelian Popes
cu. Vorbitorii au subliniat 
sarcinile ce stau în fața comi
tetului executiv, a deputaților 
și a unităților subordonate 
pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de sesi
une în domeniul analizat.

Un frumos succes al studenților din Petroșani

Locul 111 pe fără în întrecerea dintre 
centrele universitare

Chemarea lansată în primăva
ră acestui an de centrul univer
sitar București ’studenților din 
întreaga țară de a participa la 
o întrecere destinată îmbunătă
țirii nivelului calitativ al activită-

Cantinele minerilor

ților de invățămînt, cultural-edu
cative și sportive a găsit un larg 
ecou și în rîndul studenților-mi- 
neri din orașul nostru.

Desfășurînd o activitate sus
ținută în vederea unei cit mai 
bune pregătiți profesionale, par- 
ticipînd cu entuziasm la toate 
acțiunile inițiate de consiliul 
Uniunii asociațiilor studenților 
comuniști, studenții de la I.M.P. 
au reușit să obțină un meritoriu

/

succes, clasindu să, Iri fihdl, pe 
locul III, înaintea unor centre 
universitare cu vechi tradiții.

Festivitatea de premiere des
fășurată în cursul zilei de ieri în 
aula Institutului, răsplătește e- 
fortul neîntrerupt al studenților, 
al Consiliului U.A.S.C.R. și al ca
drelor didactice din institut’d# ,a 
ridica pe o treaptă superioară 
prestigiul învățâmîntului superi
or minier din tara noastră. '■

(Continuare in pag. a 3-a)

le stă la 
însă con-

. păstrate

necesare, 
ce urmea- 
a lucruri- 
aparținînd

• Cartofii „suferă” de... 
„înghesuială” la cantina minei

citeva... „i

în pragul iernii

I. FIERARU
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Din activitatea organizațiilor U.T.C. 
Ca să vezi cum te poți schimba - foileton. 
Poșta juridică.
Medicul vă sfătuiește.

(pagina a 2-a) 
Instruirea tehnico-productivă» din școlile 
de cultură generală în fața cerințelor 
vieții.
Rubrica STOP.

• în depozitele de legume mai sint 
goluri"

• Sarcina administratorilor: să dove 
dească spirit gospodăresc I

Cantinele muncitorești au 
constituit din nou ținta vizitei 
noastre. De această dată, am 
pătruns în „dedesubturi" — în 
beciuri și silozuri — pentru 
a cunoaște stadiul în care se 
află aprovizionarea pentru 
iarnă cu legume, condițiile. de 
depozitare.

De la bun început remarcăm 
preocuparea meritorie în acest 
sens a administratorilor can
tinelor, care au reușit, în bună 
parte, cu sprijiriîtl conduceri
lor minelor, al consiliilor 
populare, să depoziteze canti
tățile de legume. 
Dezvăluim în cel.e 
z'ă starea concretă 
lor, la trei cantine 
minelor Vulcan, Dîlja și Ani- 
noasa — sectorul Livezeni.

• La cantina minei Dîlja 
legumele pentru sezonul rece 
„suferă” de... cald. Da. Aici se 
poate spune că gospodarul — 
. administratoarea Eugenia 
Grosu și-a ..făcut vara sanie", 
căci s-au depozitat din timp 
16 tone cartofi, murături, ră- 
dăcinoase, varză ; carnea nu 
va fi o problemă pentru că

gospodăria anexă 
dispoziție. Abordînd 
dițiile în care sînt 
proviziile, iată ce ne-a rela
tat administratoarea jantinei : 
„condițiile de însilozare sînt 
nesatisfăcătoare ; în beciul de 
sub cămin este o conductă de 
apă caldă. Din pricina căldu
rii, există riscul deprecierii 
legumelor. Am pățit la fel și 
anul trecut. Conducerea minei 
intenționează să instaleze 
un ventilator dar acesta face 
zgomot. Nu știu cum vom re
zolva această problemă. La 
fel se întîmpiă cu alimentele 
care necesită păstrare pe timp 
mai scurt în frigider. Pentru 
că, singurul nostru frigider nu 
funcționează... de 4 luni. 
A.R.U.C.-ul refuză să ni-1 re
pare sub motivul că nu avem 
contract; dar tot ei au refuzat 
să încheie contractul cu noi“.

Pe lingă circumscrip
ția sanitară nr. 1

Vulcan s-a reorganizat 
nu de mult „Școala 
mamei”, cerc condus 
de dr. Lucia Drăgan. 
La dezbaterile „școlii” 
participă pe lîngă ma
me cu copii mici, mul
te femei... viitoare ma
me. Cursurile în ca
drul acestui cerc de e- 
ducație, au Ioc o dată 
pe lună. Printre te
mele de primă impor
tanță abordate : „între
ruperea sarcinii și con
secințele grave asupra 
sănătății femeii”.

Cadru nou, arhitectonic mi
nier pe meleagurile Vulcanu-

Lucrârile Adunării Generale □ O.N.U. 
Apelul Congresului Mondial al Forțelor 
Păcii.
Conferința pentru securitate și cooperare 
în Europa.
Negocierile de la Viena privind reduce
rea reciprocă a trupelor și armamentelor 
din Europa Centrală.
Situația din Orientul Apropiat.

(pagina a 4-a)
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Primiri 

de noi 
membri

Intr-o atmosferă sărbăto
rească, la Școala generală din 
Aninoasa, elevilor clasei a 
VIII-o care au ieșit din pionie
rat li s-au înmînat carnetele 
roșii de membri ai U.T.C. la 
festivitatea de primire în orga
nizația revoluționară a tinere
tului au participat tovarășii 
Teofil Blag, secretarul comite
tului comunal de partid, Cons
tantin Purcileanu, secretar al 
comitetului județean U.T.C., 
Speranța Socaci și Valeriu 
Coandrăș, secretari ai comite
tului municipal U.T.C.

După ce pionierii Renata 
Costinaș, Vanda Răuțiu, Didina 
Pistol i-au felicitat pe noii u- 
teciști, oferindu-le buchete de 
flori, a avut loc ceremonialul 
predării „Camerei pionierului", 
jurnalului detașamentului și 
cheii simbolice, pentru a servi 
drept îndemn altor generații de 
elevi.

In încheierea festivității de 
orimire în rîndul U.T.C. au vor
bit tovarășii Ileana Sichitiu, di. 
rectoarea școlii, Constantin 
Purcileanu care au adresat noii 
promoții de uteciști chemarea 
de a-și dărui toate forțele pen
tru a învăța cît mai bine și a 
ndeplini toate sarcinile trasate 
.ie partid tineretului.

Acțiuni 
patriotice

Comitetul U.T.C de la Li- 
jul de cultură generală din

învățătoarea Elena Tritan de ia Școala generală nr. 6 
Petroșani printre r>oua promoție... d> bjboci.

Foto i I. LICIU

notă pe cînd o cafea verita
bilă la „Cafea-dulciuri" ?

N-am reușit să stabilim cu 
exactitate cîte reclamații au 
făcut consumatorii în legă
tură cu cafeaua servită la 
unitatea „Cafea Dulciuri" 
din Piața Victoriei Petroșani. 
De altfel, numărul sesizări
lor, fie el mare sau mic, de
monstrează în esență acelaș: 
lucru: la unitatea amintită 
salariatele care servesc cli- 
enții nu-și fac în mod conști
incios datoria.

Ce se întîmplă aici, nu mai 
e un secret pentru nimeni 
Iată un exemplu concret din 
ziua de marți 9 octombrie, 
orele 11,45.

Printre cei care așteptau 
să fie serviți cu o cafea mică 
se aflau și cetățenii Gheor
ghe Popa, din Lonea, și Si
mian Drăgan, din Lupeni. 
Redăm din declarația lor ur
mătoarele :

„Ajungînd în . dreptul sa
lariatei care pregătea cafe
lele am cerut să ne facă do
uă scurte. Era firesc, deci, ca 
.domnișoara Mania", cum i 

Secvență minerească. Foto : Virgil IORDÂCHESCU

Petroșani a inițiat în această 
lună o serie de acțiuni patrio
tice la care sînt antrenați toți 
elevii. După cum ne informea
ză eleva Gabriela Slăbii din 
anul IV al liceului, săptămîna 
trecută toți elevii uteciști au 
participat la recoltarea porum
bului de la fermele agricole 
„Unirea" și „Sîntă Maria Or- 
lea", din Țara Hațegului, re- 
marcîndu-se prin hărnicie și 
conștiinciozitate. In același 
timp, atenția organizației de ti
neret este îndreptată în direc
ția sprijinirii acțiunilor patrioti
ce de înfrumusețare inițiate de 
gospodarii orașului. Peste 70 
de uteciști din liceu au parti
cipat la muncile patriotice or
ganizate în cartierul Aeroport 
la săparea gropilor pentru 
plantările de toamnă.

Cabinetul 
de științe 

sociale
La Școala generală nr. 5 din 

Petroșani organizația U.T.C. a- 
cordă atenție întăririi muncii i- 
deologice în rîndul elevilor. In 
acest scop, cabinetul de științe 
sociale organizează săptămî- 
nal diferite expuneri și dezba
teri pe teme ideologice și pro
bleme privind politica internă 
și externă a României.

Tot în cadrul acestor mani
festări sînt prevăzute întilniri 
cu vechi militanți ai partidului 
nostru. Săptămîna viitoare se 
organizează acțiunea. „De la 
pionierat la vîrsta responsabi
lității de tînăr revoluționar" -

se spune aici, să pună în ma
șină cîteva lingurițe de ca
fea măcinată așa cum cere 
rețeta după care se prepară 
cafeaua. Nici vorbă, însă, 
de așa ceva I Am fost serviți 
în bătaie de joc cu o cafea 
din zaț, fiartă cine știe a cî- 
ta oară, fără gust, fără aro
mă, o apă chioară. Cum să nu 
fim indignați de acest mod 
de servire ?! Trebuie făcut 
ceva ca în această unitate să 
putem gusta o cafea verita
bilă".

Ne oprim aici cu relata
rea cazului semnalat.

După cum spunem, la în
ceput, nu sîntem -lș primele 
reclamații despre modul de 
servire al clienților la „Ca- 
fea-dulciuri" din Piața Vic
toriei. Tocmai de aceea, su
punem atenției conducerii 
I.C.L.S. alimentara nereguli
le din unitate spre a fi anali
zate și soluționate în spiritul 
comerțului civilizat, socia
list.

C. H.

Io care vor participa toți pio
nierii din școglă în scopul în
tăririi legăturii dintre cele do
uă organizații ale elevilor.

Preocupări 
ale

tinerilor
Adunarea pentru dare de 

seamă și alegeri care a avut 
loc în organizația U.T.C. din 
cadrul atelierului de repara
ții mecanice de la I.U.M.P. a 
pus în dezbaterea tinerilor pre
gătirea profesională, discipli
na in producție, preocupările 
biroului organizației U.T.C. din 
secție pentru realizarea sarci
nilor de plan, desfășurarea 
muncii patriotice in rîndul ti
nerilor.

Luînd cuvîntul pe marginea 
dării de seamă, Avram Hoea, 
Vasile Rusu, Minodora Floca, 
Petru Dinu ș.a. au făcut nu
meroase propuneri pentru îm
bunătățirea activității organi
zației U.T.C. și mobilizarea ti
nerilor la realizarea exempla
ră a sarcinilor profesionale 
prin întărirea disciplinei și creș
terea nivelului de cunoștințe, 
prin generalizarea expe
rienței avansate și preluarea 
inițiativelor valoroase de la alte 
colective de muncă.

Prin modul de desfășurare, 
această adunare generală a 
constituit o adevărată școală 
de educație revoluționară a ti
neretului.

Ca să vezi
Parcă nici nu-mi vine să 

cred că s-a produs cu mine 
o schimbare atit de rapidă și 
de radicală. Cotitură de un 
sutar și optzeci de grade! 
(Vede fi, m-am obișnuit să 
evaluez totul prin prisma 
unor etaloane pe care le pot 
simți concret intre degete și 
pe șoseaua de înaltă tensi
une a gîtlejului meu: adică, 
părăluța din pungă și her
gheliile de grade din cea mai 
superbă descoperire a mintii 
omenești — binecuvântatul 
ALCOOL). Vă grăbifi să aflați 
care-i secretul acestei schim
bări ? Nu vă mai înghesuiți 
așa că acuși mă zbîrlesc. 
Cum, nu m-ați văzut nicio
dată zbîrlindu-mă ? Mai bine 
așa, dacă m-ați ii văzut ați 
ti luat-o la goană cu un su
tar și optzeci de grade — 
adică pardon, de kilometri — 
la oră și poate că nu v-ați 
ii oprit nici acum. V-am dat 
gata, ai ? Ei bine, bine, st ați 
liniștifi, ciuliți-vă urechile și 
ascultafi ce vă spune neică I 
Schimbarea aceasta i-o dato
rez... la să văd, ghiciți l Ha, 
ha, ha, știam eu că n-o să di
buit! tirul tainei:' Cum să-l 
dibui fi ? Vă pricepeți voi la 
psihologie ? Aș I Asta-i ști
ință lină, bre I Trebuie să ai 
chemare pentru ea. Așa cum 
are (mai bine zis cum a hvut) 
iconița vieții mele. Da, da, de 
Marghiolita, nevastă-mea, e 
vorba. De ce văd în ea Ico
nița sufletului meu ? Iar 
n-ați ghicit l Doar nu-i vre
unul sau vreuna — de la fine 
și codană pînă la ditai direc
tori șf femei trecute de opt 

’ zeci de ani (era să zic cit 
p-aci GRADE) care să nu-i 
spună coniță. Ce naiba, îi 
doare limba să mai adauge 
la început un „i“ ? Eu am se
sizat această ciuntire a cu- 
viatului și am reparat pe loc 
greșeala. Altfel parcă sună 
„ICONțTĂ", nu-i așa? Mai 
dulce, mai... stint. In fine ,ce 
credefi că se întîmplă ? Ies 
azi din șut, ies mîine, aduc 
acasă lefșoara întreagă — bă
nuți frumoși, agonisiți din greu 
în subteran. Numai ce-o aud 
intr-o zi pe iconița mea, Mar
ghiolita, vorbindu-mi cu 
glasul ei dulce și sfînt: „Nu 
crezi, Leiierică dragă, că e 
timpul să am și eu niște ro
chii ca alea pe care le poar-

Medicul vă sfătuiește

Pericolul administrării unor medicamente
în timpul sarcinii

Copiii sînt aceia pentru care 
societatea noastră manifestă 
sub diverse aspecte, o gri
jă nețărmurită. Dar, înainte 
de aceasta, cu aceeași grijă 
sînt înconjurate, mamele. Pen
tru sănătatea lor și a celor ce 
se vor naște considerăm, că 
fiecare viitoare mamă e bine 
să cunoască pericolul adminis
trării unor medicamente în 
timpul sarcinii.

Perioada de maximă sensi
bilitate a embrionului uman 
se situează între ziua a 13-a și 
a 60-a, adică Intr-un moment 
cînd femeia poate ignora sta
rea sa fiziologică și care coin
cide în același timp cu apa
riția undr tulburări funcționa
le c<? O determină să foloseas. 
că diverse medicamente : hip
notice, antiemetice, anxioliti- 
ce și altele. Contrar efectelor 
de ordin pur toxic care pre
zintă o simtomatologie direct 
legată de natura medicamen-

MIHAI ȘTIRBU Petrila : 
Concediile de odihnă, potri
vit dispozițiunilor Codului 
muncii, se ridică de angajați 
anual. Dacă din motive înte
meiate, pentru interesul ser
viciului etc., nu v-ați putut fo
losi de acest drept, concediul 
de odihnă se poate scoate cel 
tîrziu pînă în anul următor 
celui la care se referă acest 
drept.

Dacă vă referiți la compen
sația în bani a unor concedii 
restante rămase din anul an
gajării, dacă ați lucrat și in 
subteran, aveți dreptul la do
uă zile compensație pentru

cum te poți schimba! Inițiative pionierești
ti nevasta gestionarului ve
cin, niște pantofi mai așa, Ia 
500, o brățară din aur ade
vărat ?“ Și mi-a înșirat o lis
tă lungă cu fel de fel de alte 
podoabe, incit o clipă mi-am 
închipuit că nimic nu e mai 
simplu pentru mine decît 
să-i îndeplinesc nevinovatul 
capriciu, că, deh, ajunge să 
deschid seiful și să scot din 
el un morman de bancnote. 
Dar, cînd mă dezmeticesc, 
caut cu ochii imaginarul se
if. Nici urmă de el, firește. 
In entuziasmul ce mă cuprin
sese, confundasem cu un seif 
doldora de bănet dulapul uri
aș și plin pînă la refuz de 

- Foileton -

veșmintele Marghiolitei. Prea 
mult nu greșisem căci du
lapul ăsta era într-un fel un 
adevărat seif: miișoare faine 
se trasformaseră aproape 
lună de lună în rochii, jersee, 
blănuri, pardesie, furouri și 
mai știu eu cîte alte cumpă
rături de acest soi, înghesui
te în dulapul ăsta incit nici 
loc să respire nu mai aveau. 
Cu toate astea, nu mi-a sărit 
țîvna. Am liniștit-o pe Mar
ghiolita mea, i-am făgăduit 
marea cu sarea, ba pînă și 
stelele de pe cer. Să ii bănuit 
ea că n-o să mă pot ține totuși 
de cuvînt ? Că leafa nu se poa
te întinde chiar îrțtr-atît ? Nu 
știu decît că am auzit-o pe 
nevastă-mea zicîndu-mi cu 
glas răzvrătit; „Uită-te și tu 
în stînga și-n dreapta, nu mai 
departe decît la cîrna aia a 
lui Grămescu, barmanul de la 
bufetul din colț I O vezi în 
ce țoale elegante umblă ? Ai 
zice că-i nevastă de ministru 
nu de barman. Ala curg poa- 
’e, de unde are ? Ce, ești tu 
nai prejos ca el

In clipa aia am simțit că iau 
foc, sîngele mi-a năvălit în 
obraji, pînă-n piscul capului, 
credeam că în mine ard flă
cări, ca acelea de la o căpi

tului utilizat, malformațiile se 
datoresc atît produsului care 
le-a determinat cît mai ales 
perioadei cînd el a fost admi
nistrat. Apariția și gravitatea 
acestor malformații depind de 
permeabilitatea placentei și 
receptivitatea fătului, ambii 
factori care se modifică tin- 
zlnd la scădere pe măsura 
creșterii vîrstei de sarcină. In 
cele ce urmează vom trece în 
revistă medicamentele mai u- 
zitate prezentînd, pentru fie
care, pericolul pe care îl as
cund din punctul de vedere ce 
ni I-am propus a fi discutat. 
Sulfamidele nu exercită ac
țiuni nocive asupra fătului. 
Totuși, administrării ei pre
lungite la sfîrșitul sarcinii i 
se poate imputa apariția la 
noul născut a unui icter. An
tibioticele precum tetracicli
nă, cloramfenicolul vor fi evi
tate în măsura posibilului, ln- 
tructt pot produce alterări

POȘTA JURIDIC
fiecare lună restantă. Acest 
drept însă îl puteți ridica nu
mai la data lichidării drep
turilor de la exploatarea mi
nieră.

VASILE CURECHERIU, Pe
trila, cartierul 8 Martie, Bl. 
13/53 : Din scrisoarea pe ca
re ne-ați adresat-o reiese că 
v-ați angajat la E.M. Petrila 
în anul 1968. Din anul 1969 și 
pînă în prezent v-au rămas u- 
nele drepturi de concediu.

Aveți dreptul Ia compensație 
în bani de două zile lucrătoa
re de concediu pentru fiecare 
lună rămasă, din aceste be

ță de paie incendiată. Auzi, 
să mă compare cu Grăpiescu, 
cu ăl care fusese în două fin
eturi și la răcoare pentru lu
cruri deochiate și ciupeală I 
înjosit, eu care aduceam aca
să pînă și ultimul bănuț clș- 
tigat I Păi dacă-i așa, ia să 
schimbăm placa I Și am 
schimbat-o. Am ieșit glonț 
pe ușă, am rătăcit pe străzi 
pînă cînd, atras de un abur 
ciudat, m-am trezit intrînd la 
bufetul din colț. De la bar, 
Grămescu a holbat spre mi
ne niște ochi mirați, parcă 
vrind să mă întrebe ce cău
tam eu aici; vedeam pentru 
prima dată cum arată bufetul 
în interior. „Doriți un si
rop ?“ — m-a întrebat ironic 
barmanul. „Ceva tare I —
i-am  replicat eu cu o privire 
ascuțită. Cît mai tare. Ce-a- 
veți așa, mai tare ?“ Luînd 
din raft o sticlă, barmanul 
mi-a zis: „Asta e o băutură 
foarte tare, un . alcool de 
obzeci de grade".

Am dat pe gît nu mai știu 
cîte pahare, să-mi vărs alea
nul, și am lăsat acolo sutaral. 
Cred că acasă m-am zbîrlit 
rău la Marghiolita, căci di
mineața n-am mai găsit-o. 
Dormise peste noapte la o 
vecină. De atunci, naiba știe 
cum, dar simt tievoia să mă 
abat des pe la bufetul din 
colț .Aș putea să zăbovesc la 
alte localuri, dar ăsta e cel 
mai aproape de casă. Și al
cool tare, neiculiță. Obzeci 
de grade, vorba Iui Grămescu. 
Torni cîteva pahare, lași 
sutarul și începi să visezi de- 
a-mpicioarelea. Mă uit la alții 
care sorb numai băuturi sla
be, la 30-40 de grade. Aș- 
tia-s bărbați ? Mi-e și milă 
de ei, căci șoseaua gîtului lor 
nu-i croită, pare-se, pentru 
băuturi tari. A mea însă nici 
nu mai e o șosea obișnuită, ci 
o magistrală —- și încă una 
de înaltă tensiune.

Ca să vezi cum te poate 
schimba o femeie 1 Cu o sută 
optzeci de grade 1 Sărmana și 
dulcea mea Marghiolita I Mă 
întrebi ce-o să fac cînd n-o 
să-mi mai ajungă paralele 
pentru elixirul meu f Naivă 
poți fi ! Nu-i dulapul cu po
doabele tale un adevărat te
zaur ? Un seif ?

N. PALTIN

temporare în creșterea schele
tului. Penicilinele nu prezintă 
un risc pentru făt după fapte
le de observație și studiile fă
cute. In privința streptomici- 
nei, unii autori afirmă că ar 
avea un efect ototoxic (asupra 
auzului), oricum este rezona
bil să fie utilizată doar Ia in
dicație expresă. Substanțe se
dative cum ar fi luminatul, 
fenobarbitalul, pot fi folosite 
dar cu prudență deoarece me- 
tabolizarea (transformarea) lor 
în ficat se face mai greu Ia 
femeia gravidă. Aspirina tre
buie evitată în ultima parte a 
sarcinii, întrucît poate genera 
hemoragii fetale. La femeile 
care suferă de diabet, insuli
na est® indispensabilă vieții 
fătului. Ea va fi administrată 
după o examinare atentă și 
control minuțios a datelor de 
laborator întrucît apariția stă
rii de acidoză pune în pericol 
viața fătului. Digitala — medi

neficii acordate de întreprin
dere. Aceste drepturi bănești, 
însă, le puteți ridica numai la 
lichidarea angajării de la 
E.M. Petrila.

IOAN DUMITRESCU - Cim
pu lui Neag : Pentru terenul 
dumneavoastră de la Buta, 
folosit de Unitatea de exploa
tare forestieră Petroșani, aveți 
dreptul la remunerație în bani 
după calitatea și mărimea su
prafeței. In acest scop vă pu
teți prezenta la direcțiunea 
întreprinderii în vederea în
casării sumelor la care aveți 
drept, conform dispozițiunilor

„PIONIERUL ARE GRIJA 
DE CEI MICI" — astfel și-a 
intitulat detașamentul clasei 
a Vl-a A de la Școala genera
lă nr. 5 Petroșani activitățile 
desfășurate pentru copiii de Ia 
căminul din cartierul Aero
port. Șirul acestora a început 
în 29 octombrie printr-o „di
mineață de basme". Pionierii 
și-au stabilit mai întîi grupe
le de copii în fața cărora vor 
desfășura activitățile propuse.

In cadrul primei acțiuni — 
„Dimineață de basme" —, du
pă ce pionierii, împreună cu 
educatoarea, le-au vorbit co
piilor despre calitatea de a fi 
pionieri cît și despre grija ce 
o poartă ei copiilor mai mici, 
s-au prezentat mai multe po
vești dintre care amintim: 
„Capra cu trei iezi", „Fata ță
ranului cea isteață", „Ursul 
păcălit de vulpe", „Albă ca ză
pada", „Păcală în satul lui" și 
altele.

Acesta e doar începutul. Ac
țiunea va continua pe întrea

Laboratorul stomatologic din cartierul Aeroport. 
Tehniciană Maria Anisia in exercițiul funcțiunii.

 Foto ; Al. RIEGELHAUPT

cament folosit în boli de ini
mă nu influențează în rău 
starea sănătății fătului. Este 
bine totuși să fie folosită cu 
discernămînt. Substanțele care 
la mamă produc o diureză pu
ternică așa cum ar fi clorura 
de amoniu sau cele din grupa 
tiazidelor pot aduce atingeri 
hepatice sau pancreatice la 
făt. Hormonii androgeni sînt 
învinuiți că ar cauza apariția 
unor anomalii sau chiar mal
formații genitale dacă sînt 
administrați între a 6-a și a 
14-a săptămînă de sarcină.

Anumite tulburări legate de 
trecerea Ia starea de sarcină 
și care pot fi oprite prin mij
loace blînde cum ar fi dușul 
călduț, plimbarea, gimnastica 
de înviorare, fac ca unele fe
mei să apeleze la substanțe 
medicamentoase în vederea 
realizării de senzații plăcute 
sau*, înlăturarea disconfortului 
psihic. Așa se utilizează tran

I ărintii 
în sprijinul 

școlii
Legătura dintre școală și fa

milie cunoaște și în Cimpu lui 
Neag diverse forme de mani
festare printre care și aceea 
a participării părinților la 
acțiunile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea și gos
podărirea unității de învăță- 
mînt.

In prezent se execută în fa
ța școlii un zid de piatră pes
te care se va monta un gard 
de fier. Printre cei mai harnici 
părinți care lucrează la aceas
tă construcție se numără / Las- 
cu Mojoatcă, Vasile Popescu. 
Filoftea Mojoatcă, Maria Ro
man, Gheorghe Hamz, Stefă- 
nică Radu ș.a.

Lucrarea va fi gata la mij
locul lunii noiembrie.

w

A
legale in vigoare.

PETRU IANC - Vulcan : 
Fapta pentru care ați fost 
condamnat nu este prevăzu
tă în anexa la legea 22/1969, 
care indică infracțiunile din 
Codul penal adoptat prin le
gea 15/21 iunie 1968, față de 
care o persoană nu poate o- 
cupa funcția de gestionar.

In urma discuției avute cu 
tovarășul director al I.C.L.S.A.P. 
Petroșani, s-a analizat situația 
dumneavoastră, urmind a fi 
angajat în unul din posturile 
disponibile din întreprindere, 
conform pregătirii ce o aveți.

ga durată a anului școlar cu 
diferite spectacole cultural-ar- 
tistice, drumeții gen „Să ne 
cunoaștem cartierul și orașul 
în care locuim", discuții pe 
diferite teme ca „Biografia u- 
nui om drag", „Ce știm des
pre socialism", „România ’73", 
„A fi școlar, a fi pionier", 
„Pionierul iubește și ocroteș
te natura". In cadrul ultimei 
teme, în primăvara anului 
viitor, se vor planta pomi și 
arbori ornamentali în curtea 
căminului, fiind îngrijiți de 
pionieri apoi dați în grija co
piilor de Ia cămin — viitorii 
pionieri ai școlii nr. 5.

Considerăm că acțiunea ini
țiată de acest detașament va 
contribui din plin la dezvol
tarea prieteniei între pionieri 
și copiii mai mici, la dezvol
tarea dragostei față de orașul 
și patria în care trăim, față de 
conducătorii ei, față de mun
că.

Prof. Lucreția BELDIMAN 

chilizante sau excitante ale 
sistemului nervos. Acestea pot 
produce malformații ale fătu
lui. In scopul ocrotirii sarci- 
nei se vor evita examinările 
radiologiee abdominale. De 
asemenea imunizările făcute 
femeii gravide în condiții epi- 
demiologice normale se vor re
duce la vaccinarea antitetani- 
că efectuată în a doua jumă
tate a sarcinii. Dată fiind ma
rea sensibilitate a embrionu
lui și fătului față de agenții 
medicamentași, chiar față de 
acei care la mamă au doar 
efecte pozitive și ținînd seama 
că nu am avut timpul să cu
noaștem răspunsul genetic al 
materiei vii pe o mare întin
dere în ani, este bine să acor
dăm mare atenție problemei 
aflate în discuție.

dr. Viorel MORARU,
Maternitatea Lupeni

CA1EIBBSC0P
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din antichitatea 
romanii

* Pentru cei din antlchi- 
tu—u ruu.ană, Larii repre
zentau zeități care ocro 
teau familia și casa. 
Aceasta constituie, de alt 
fel, explicația confecțio 
nării de către omul acelor 
timpuri a unor statuete dc 
bronz înfățișînd imaginan- 
tele sale zeități. Executa
te cu multă atenție și mi
gală, ele sînt în multe ca
zuri adevărate opere de 
artă. Stă mărturie in acest 
sens frumoasa statuetă 
descoperită la Sucidava 
De curînd au fost' scoase 
la iveală încă două ase
menea figurine — la Deva 
și respectiv Romula lîngă 
Caracal — care se adaugă 
grupului format din cele 
trei piese descoperite în 
Dacia romană. Specialiștii 
sînt de părere că ele de
monstrează valoarea ridi 
cată la care a ajuns arta 
sculpturală în această pro
vincie nord dunăreană.

Instalajie pentru 
colectatul 
arborilor

© Tehnicianul Petre 
Stoicescu, de la întreprin
derea forestieră de exploa 
tare și transport — Vran- 
cea, a realizat, după con
cepție proprie și cu mij
loace locale, o instalație 
ușoară pentru colectatul 
arborilor cu coroană din 
parchetele aflate în curs 
de exploatare. Utilajul 
este deosebit de simplu 
El se compune din cîți- 
va piloni metalici și poate 
funcționa independent sau 
atașat la un tractor fores
tier articulat. Cu o aseme
nea instalație pot fi co
lectați buștenii direct de 
la cioată, pe o distanță de 
300 metri, indiferent de 
panta terenului, întrucît ea 
poate funcționa în ambele 
sensuri ale pantei. Pînă 
acum, astfel de operațiuni 
se efectuau cu atelajele, 
neeesitînd un volum mare 
de muncă și cheltuieli ea
rn îneărcau mult prețul 
de cost.

hi surse 
bidrominerale

• Lucrările de pros
pecțiuni hidrogeologice 
executate recent' de un co
lectiv condus de geologul 
Mircea Gavriș de la Ins
titutul de studii și proiec
tări îmbunătățiri funciare 
București, pe Valea Vinu
lui, județul Maramureș, au 
pus în evidentă 20 de noi 
surse hidrominerale, cu 
calități curative deosebite. 
In prezent, se efectuează 
studii de laborator privind 
stabilirea unor posibilități 
concrete de valorificare a 
acestora pentru îmbutelie- 
re și cură balneară, urmînd 
ca în anul viitor, aici să 
înceapă lucrările de cons- , 
trucție a unei noi stațiuni ! 
balneare.

Studii histo’ogke
© Cercetătorul tîrgmure- ! 

șean Kelemen Iosif, specia
list în studierea sistemului 
nervos central și periferic, a 
elaborat peste 10 noi tehnici 
și metode noi de abordare 
histologică a acestuia. Mul
te din acestea au fost pre
luate de numeroase institu
ții de cercetări și clinici din
R. F.G., U.R.S.S., R.P.U.,
S. U.A., R.P. Polonă, Anglia 
și din alte țări ale lumii. De 
mult interes se bucură, de 
exemplu, metoda impreg
nării fibrelor și terminați
ilor nervoase care pun în 
evidență elementele nervoa
se din organele interne în 
condiții normale și patolo
gice. Cu această metodă s-a 
determinat existența termi
națiilor nervoase senzitive 
pe suprafața celulelor can
ceroase, punîndu-se astfel 
capăt unor dispute din lu
mea medicală în ce privește 
cauza sensibilității unor a- 
semenea tumori. O altă me
todă de cercetare pusă la 
punct de dr. Kelemen, per
mite o diagnosticare rapidă 
și precisă a reacțiilor mi- 
crobiene din tumorile cere
brale și în alte afecțiuni ale 
encefaiului.

0 nouă baia 
de tratament
• Noua bază de trata

ment de balneofizioterapie 
din stațiunea Eforie Nord 
pune la dispoziție toate con
dițiile pentru asigurarea u- 
nui număr de 1 400 trata
mente zilnic. Pacienții be
neficiază aici de tratamente 
în cele 15 bazine de recu
perare, individuală sau în 
grup.

CALIIOBSCUP
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Pentru aprovizionarea populației t

în dezbaterea deputaților
In vederea traducerii în 

viață a hotărîrilor adoptate 
de recenta ședință a Comite
tului Executiv al C. C. al 
P.C.R., privind asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
în perioada de toamnă-iarnă, 
Ministerul Comerțului Interior 
și alte ministere, direcțiile co
merciale județene și organiza
ții economice care contribuie 
la aprovizionarea populației 
urmăresc îndeplinirea întoc
mai a programului de măsuri 
pentru satisfacerea necesită
ților crescînde ale locuitorilor 
din orașe, sate și centre mun
citorești.

Pjnă la sfîrșitul acestui an 
și în primele trei luni din 1974, 
se va desface un volum sporit 
de mărfuri alimentare, îm
brăcăminte, încălțăminte, com
bustibil și alte bunuri speci
fice sezonului rece, față de 
anul precedent. Printre alte
le, la produsele alimentare 
specifice, populația va avea la 
dispoziție, în plus față de a-

nul trecut, 70 000 tone cartofi, 
72 000 tone legume, 2 000 tone 
conserve, 2 000 tone brînzeturi 
și însemnate cantități de alte 
produse de calitate superioară. 
Se urmărește cu strictețe ca 
unitățile producătoare să li
vreze mărfurile potrivit grafi
celor, în sortimentele și cali
tățile prevăzute în contracte, 
suplimentarea unor cantități 
de produse cerute de popu
lație, precum și repartizarea 
lor corespunzătoare pe județe 
și localități.

Pentru asigurarea unei vîn- 
zări rapide și economisirea 
timpului cumpărătorilor, uni
tățile comerciale vor organiza 
expoziții și puncte de) vînzare 
volante, a articolelor de se
zon și a articolelor noi, în 
piețe și oboare, pe principa
lele artere comerciale, precum 
și pe cele de mare circulație. 
In magazine se vor rezerva 
spații mai mari pentru mărfu
rile de sezon, iar programul 
unităților comerciale va fi re

vizuit în funcție de cerințele 
cumpărătorilor.

Sînt stabilite, de asemenea, 
măsuri corespunzătoare pen
tru livrarea ritmică a com
bustibilului, atît prin depozi
te cît și prin centre volante.

In vederea unei bune apro
vizionări a localităților din 
zonele greu accesibile au fost 
întocmite grafice și s-au creat 
stocuri necesare de produse 
agro-alimentare și industriale.

O atenție deosebită se acor
dă dezvoltării bazei materia
le. In fiecare județ și între
prindere comercială s-au in
tensificat eforturile pentru re
cuperarea rămînerilor în ur
mă Ia lucrările de construcție 
a unor obiective 
urmează să fie 
cuitul comercial 
și terminarea în
timp a lucrărilor de moderni
zare care se efectuează la u- 
nele unități.

comerciale ce 
puse în cir- 
în acest an, 
cel mai scurt

(Agerpres)

Ifntr-o sesiune recentă, 
Consiliul popular al Comu
nei Aninoasa a analizat a- 
sigurarea asistenței medico- 
sanitare a populației. Din ra
portul prezentat de deputata 
dr. Viorica Niculescu, (mem
bru al Comitetului executiv) 
a reieșit că lucrătorii sanitari 
din Aninoasa și-au sporit e- 
forturile pentru ridicarea 
calitativă a asistenței rnedi- 
co-sanitare ,în localitate. Cir
cumscripția sanitară Ani
noasa reușește să răspundă în 
condiții tot mai bune soli
citărilor celor 6077 cetățeni. 
Vaccinările și revaccinările 
au fost efectuate conform 
indicațiilor date de Inspec
toratul de stat pentru igienă 
și protecția muncii Petroșani.

Cu ocazia controalelor e- 
pidemiologice au fost exami-

nați inclusiv prin măsurători 
antropometrice 1602 preșco
lari și elevi. S-a acordat a- 
tentie educației sanitare, dis- 
pensărizării copiilor, vizitelor 
pe teren. In marea majorita
te a cazurilor, neajunsurile 
semnalate de personalul sa
nitar și membrii echipelor de 
control obștesc au fost urma
te de măsuri concrete. In cî- 
teva cazuri în care s-a con
statat indiferență din partea 
lucrătorilor din comerț față 
de deficiențele relevate de 
echipele de control obștesc, 
s-au aplicat sancțiuni. Astfel 
de măsuri au suportat Maria
na Hoțea, Ileana Bălăci, Saf- 
ta Pletea și alți lucrători 
comerț.

Cadrele medii sanitare 
medicul circumscripției 
ținut mai multe

din

$ 
au 

conferințe

Cantinele
minerilor
in pragul

iernii
(Urmare din pag. 1)

Livezeni. La anul se va face 
un siloz și se va rezolva aceas
tă problemă — ne-a spus ad
ministratorul Nicolae Riza. 
Dar anul acesta? Nici.jumă
tate din cantitatea de cartofi 
nu s-a depozitat și beciul a 
devenit neîncăpător. Unde 
vor fi însilozați restul carto
filor ? Iată răspunsul : „ni s-a 
promis un spațiu la Aninoa
sa" (N. Riza).

In rest, ceapă, rădăcinoase, 
murături sînt suficiente pen
tru iarnă ; la fel, nici carnea 
nu ridică probleme — există 
din abundență. Unii măcelari 
mai iscă uneori... nemulțumi
rea administratorului.

Foto : Ion LICIU

superioara
Organizarea
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Instruirea tehnico-producfivă 
din școlile de cultură generală

Un instantaneu obișnuit in 
viața șantierelor Văii Jiului : 
se lucrează la ultimul tron, 
son al unui bloc nou.

La ultimul tronson și ultime
le strădanii ale constructorilor 
sint pe măsura apropiatului 
eveniment - predarea blocu-

a producției

pe teme privind apărarea 
sănătății. S-a acordat atenție 
depistării și tratării cariilor- 
dentare la copiii de la grădi
niță și la școlari. Cele 15 
posturi sanitare de pe raza 
comunei Aninoasa și-au îm
bunătățit activitatea.

In sesiune au fost arătate și 
unele deficiențe în domeniul 
analizat ca și unele greutăți. 
Nu întotdeauna a fost ono
rată înalta conștiinciozitate 
profesională și disciplina în 
muncă, fapt pentru care trei 
cadre sanitare medii și un ca
dru auxiliar au fost penaliza
te la salarii.

Deputății și invitații pre
zenți la sesiune au făcut nu
meroase aprecieri și propu
neri privind îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății în comuna 
noastră. Unanimă a fost 
constatarea că în anul 1973 s-a 
îmbunătățit salubrizarea comu
nei .Controalele efectuate la 
unitățile economice, comer
ciale și la instituții s-au sol
dat cu rezultate bune ; numă
rul măsurilor disciplinare a- 
plicate în acest an fiind mult 
mai mic față de anul trecut. 
Deputatul Pavel Popa a ară
tat că nu este rezolvată cores
punzător problema transpor
tării bolnavilor în cazurile de 
urgență de la Aninoasa la Pe
troșani. S-au înregistrat cazuri 
cînd autosalvarea chemată de 
la Petroșani a sosit cu mare 
întîrziere la Aninoasa. Depu
tatul Vasile Bobei a arătat că 
punctul sanitar și Școala ge
nerală din Iscroni nu au apă 
potabilă curentă. Sesiunea a 
cerut comitetului executiv să 
ia în atenția sa și să rezolve 
înfr-un timp cît mai scurt a- 
provizionarea cu apă a școlii 
generale, a căminului cultural 
și a altor unități sociale din 
Iscroni.

Deputății 
și Dumitru 
importanța 
tensificării 
cație sanitară în rîndul elevi- 

' lor și părinților, preocupării

pentru recrutarea de noi mem
bri ai comisiilor de Cruce ro
șie, în special în cartiere.

In urma dezbaterilor, a 
schimbului de păreri și opinii 
dintre deputății și invitații 
prezenți la sesiune, au fost 
conturate cîteva direcții spre 
care personalul sanitar ce de
servește comuna va trebui 
să-și îndrepte atenția în viitor. 
Acestea sînt : o mai mare a- 
tenție asigurării respectării 
regulilor de igienă în unități
le comerciale. în școli, cît și în 
locuințe, mai ales la unele fa
milii dezorganizate. Comitetu
lui executiv îi revine sarcina 
de a asigura condițiile necesare 
pentru ca farmacia din comu
nă să fie mai bine încadrată 
cu personal, iar acesta să lo
cuiască în comună. De aseme
nea, de mult timp se face sim
țită necesitatea unui medic 
pediatrir-permanent la circum
scripția sanitară Aninoasa. 
Totodată sînt necesare unele 
îmbunătățiri, modernizări 
dotări în ce privește baza 
terială a circumscripției.

In concluziile sesiunii
arătat între altele că alimen
tarea cu apă a satului Iscroni 
și a instituțiilor de aici se va 
rezolva după darea în funcți
une a conductei Valea de 
Pești — Petroșani S-a rele
vat. de asemenea, utilitatea și 
necesitatea intensificării ac
țiunilor profilactice și de edu
cație sanitară în rîndul mase
lor prin popularizarea cunoș
tințelor medicale, activitate la 
care comisia permanentă învă 
tămînt. cultură și sănătate es 
te chemată să aducă un apor' 
deosebit

Comitetul executiv ai Con 
silfului popular al comunei A 
ninoasa va acorda și în viitor 
o atenție deosebită și perma
nentă activității sanitare în 
vederea îmbunătățirii acestei? 
în toate nrivțntek'

Au mers cu...
„nașul"

(Urmare din pag. 1)

Și 
rna-

s-a

Eufrosina Banyai 
Găgean au relevat 
și necesitatea in
activității de edu- fosil SIMO. 

vicepreședinte al Consiliului 
popular al comunei Aninoasa
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Emil Bob (Lupeni), Mir
cea Miculescu (Vulcan) și 
S. Rodica (Petroșani) aveau 
o „pasiune" comună le plă
cea tare mult să călătoreas
că cu trenul. Dar nu ca toa
tă lumea. Adică nu cu bilet, 
ci, după cum zic ei, „mer- 
gînd cu nașul", sau pe „blat“. 
Dar, cînd nici nu se aștep
tau „și-au găsit... nașul". 
Sau direct spus, au fost gă
siți călătorind în postură 
de „pasageri clandestini". 
Acum toți trei vor „călători" 
pentru 25 de zile fiecare 
(conform Decretului 329/66) 
spre o „stație" numită de
tențiune.

• La Vulcan, cartofii și-au 
anunțat sosirea... In sfîrșit, 
mai bine mai tîrziu decît 
niciodată. Delegatul cantinei 
E. M. Vulcan, trimis în Mol
dova pentru achiziționarea 
cartofilor, anunță sosirea unui 
vagon cu 22 de tone.

Pr: -ui orașului, tovarășul
Petru Barbu și-a exprimat pă
rerea : „de două săptămîni, 
așa spune administratorul; 
noi le-am asigurat spațiu co
respunzător pentru depozitare, 
mijloace de transport". Admi
nistratorul cantinei, tovarășul 
Gheorghe Pop ne-a asigurat că 
zilele acestea vor sosi cartofii 
și cu aceasta, exceptînd faso
lea, aprovizionarea de iarnă 
va fi încheiată. Spațiul este 
suficient și prezinte toate ga
ranțiile păstrării legumeior în 
condiții optime.

- *
In general starea de lucruri 

este deci bună. In puțin timp, 
toate cantinele minerești se 
vor afla la sfîrșitul acțiunii de 
aprovizionare. Dar, dacă efor
tul și cheltuielile investite vor 
avea rezultatele scontate (re
feritoare la cantitățile necesa
re) — este nepermis ca din 
pricina condițiilor neprielnice 
(cantinele Dîlja și Livezeni) 
proviziile să nu reziste peste 
iarnă. Această problemă tre
buia rezolvată 
zătorj înainte 
aprovizionării, 
rămîne decît să 
țiile cele mai
provizorii. Nu este de neglijat 
apoi ideea gospodăriri rațio
nale a legumelor, evitarea ri
sipei. In acest fel, există cer
titudinea că abonații vor fi 
pe deplin mulțumiți de cali
tatea, cantitatea hranei, în 
perioada iernii.

de cei răspun
de începerea 
Acum, nu le 
găsească solu- 
bune, desigur

în fața cerințelor vieții
trece, 
linia

Cu fiecare an care 
experiența noastră pe 
instruirii tehnico-productive 
își mărește dimensiunile cîști- 
gînd în esență. De altfel este 
și o obligație importantă a 
școlii, a tuturor cadrelor di
dactice, subliniată cu fermi
tate și claritate în cele mai 
recente hotărîri ale partidu- ■ 
lui, Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a. c.

La școala noastră primul 
pas în sensul acesta a fost fă
cut, acordîndu-i acestui feno
men pedagogic . importanța 
imperios reclamată de reali
tatea prezentată din primele 
zile ale noului an școlar. Din 
inițiativa comitetului orășe
nesc de partid Vulcan a avut 
loc, încă în perioada premer
gătoare deschiderii cursurilor, 
o întîlnire de lucru la care au 
participat conducători și re
prezentanți ai unităților șco
lare și a celor 
S-au evidențiat 
carențele, s-au 
ponsabilități și 
te și de perspectivă pentru ca 
activitatea instruirii tehnico- 
productive să-și găsească cel 
mai adecvat făgaș al rezolvă
rii sale.

Accentul pus pe această dis
ciplină conturată potrivit unei 
noi optici se datorează firesc 
necesității stringente a legării 
vieții de practică, unei cerințe 
de integrare rapidă și exactă 
a absolventului în producție. 
De aceea este important ca 
disciplina aceasta să nu fie 
privită izolat, ca problemă de 
interes personal a cuiva, ci o 
datorie a întregului - colectiv 
didactic sub cele mai diferite 
aspecte (organizare, relație cu 
întreprinderea patronatoare, o 
continuă acțiune de autodota- 
re, integrare firească între ce
lelalte discipline și cu o per
manentă activitate de influen
ță reciprocă) Astfel se pot 
urmări felul cum se materiali
zează practic, în orele de ate
lier, cunoștințe teoretice de 
matematică, fizică, chimie. 
Ora educativă, numită diri-

patronatoare. 
și combătut 

precizat res- 
sarcini urgen-

genție, își poate evidenția ca
litățile în relația cu ora de 
practică, privind igiena mun
cii, a spiritului de colectivita
te și muncă în comun, de cul
tivare a dragostei și aprecie
rii adevărate a activității fizi
ce propriu-zise.

In principal, sub scopul 
aparent două aspecte rețin a- 
tenția și interesul școlii: cul
tivarea unor aptitudini prac
tice, tehnice și valorificarea 
financiară a produselor reali
zate în cadrul orelor de ate
lier. Este firesc doar atîta 
timp cît preocuparea pentru 
realizarea celui de-al doilea 
scop nu devine un scop în 
sine căci în felul acesta se a- 
trofiază, în goana după same 
cît mai mari, elementele edu
caționale.

Orele de atelier oferă și 
posibilitatea de amenajare a 
laboratoarelor, de recondițio- 
nare a materialului didactic și 
a mobilierului școlar, de spri
jinire a întreținerii bazei 
sportive. Multe din operațiile 
de pregătire a sălii, de sport 
le-am realizat în cadrul ore
lor de practică iar în prezent 
sprijinim dotarea unui labo
rator și recondiționarea bănci
lor, amenajarea tehnică a unor 
spații școlare. Dintre orele de 
lucrări practice ale fetelor 
multe sînt afectate pavoazării 
școlii, îmbogățirii colțului mu
zeistic și a camerei pionieri
lor, pregătirii unor costume 
populare, pentru fete și băieți, 
necesare formațiilor artistice.

In felul acesta rezolvăm și 
problema autodotării dar ur
mărim și cultivarea dragostei 
pentru frumos ; învățăm ele
vul să păstreze avutul obștesc 
privit de-acum cu respectul 
și grija celui care-1 apără și 
îngrijește, prelungindu-i viața. 
Un lucru foarte greu, dar de 
importanță majoră, îl consti
tuie și orientarea activităților 
de atelier înspre specificul in
dustrial din localitatea res
pectivă, din zona geografică 
de care aparține. Trebuie să-i

apropiem pe elevi sufletește 
și profesional de meserii pe 
care mîine să le practice pri
oritar în exploatările miniere. 
Pentru aceasta de mare im
portanță sînt și vizitele, acti
vitățile pionierești și extra- 
șeolare în incinta exploatări
lor ori cu participarea celor 
mai reprezentative figuri mun
citorești la astfel de acțiuni 
organizate la școală. A devenit 
o tradiție, pentru elevii noș
tri, materializarea concretă și 
permanentă a acestora chiar 
din primele zile ale anului 
școlar. Așa, de exemplu, au 
avut loc popasuri la atelierele 
minei Paroșeni unde elevii au 
văzut mașini în funcțiune, a- 
flînd direct caracteristicile lor, 
au cunoscut oamenii și realiză
rile acestora. Activitatea pio
nierească s-a desfășurat la 
mina Vulcan în prezența mi
nerilor, pionierii participanți 
cunoscînd lucruri interesante 
despre munca în mină, despre 
activitatea 
discuții cu 
nei-școală.

Desigur, 
întîmpinarea căreia 
an de an nu poate cădea doar 
pe umerii noștri iar coordo
natele sale sociale reclamă ac
tivizarea mai multor factori 
care să participe direct și con
tinuu la atingerea țelului co
mun. Dar putem totuși să is
codim și să atragem, să cerem 
și să dăm exemplu. Așadar 
înnoirea permanentă a vieții, 
implicit a învățămîntului, nu 
pot accepta rutina și hibridi
tatea muncii, dimpotrivă, 
marchează direcția activității 
instruirii practice înspre ho
tarele unui laborator unde să 
se cultive deprinderi, să se 
contureze pe profesiuni, să se 
catalizeze sentimente adevăra
te, trainice.

minerilor, prin 
ei și vizitarea mi-

că răspunderea în 
plecăm

Prof. Mircea MUNTEANU, 
director al Școlii generale 

nr. 1 Vulcan

și crearea condițiilor de res
pectare riguroasă a lor prin 
afectarea timpului necesar.

Organizarea mai bună a 
producției nu poate fi con
cepută altfel decît în cadrul 
procesului de întărire a dis
ciplinei, domeniu în care 
continuă să se manifeste încă 
lacune serioase.

„Prestarea a numeroase 
posturi în zilele de repaus 
legal, spunea maistrul minier 

Aurel Popa, este după păre
rea mea o sursă continuă de 
dezorganizare a lucrului. Nu 
o dată sînt pus în situația 
de a nu putea plasa, normal 
locurile de muncă din cauza 
faptului că mulți muncitori 
beneficiau de repausul cuve
nit". Aceeași idee o susținea 
și Marin Ciubăr, unul dintre 
brigadierii de frunte ai mi
nei, arătînd importanța pla
sării optime a fiecărui 
schimb, prn evitarea „diluă
rii plasării" din cauza recu
perărilor, în obținerea untor 
productivități cît mai bune.

Necesitatea îmbunătățirii 
organizării ca factor deter
minant al obținerii unei efi
ciente tehnico-economice ri
dicate este subliniată de nu
meroși comuniști și salariați 
ai minei, mineri, lăcătuși, 
maiștri care ocupă poziții 
importante în desfășurarea 
procesului de producție, Toa
te acestea trebuie să consti
tuie un temei în plus pentru 
conducerea tehnică a minei, 
pentru toți salariații de a 
adopta cele mai adecvate mă
suri (și fapt important — de 
a acționa ferm pentru reali
zarea integrală a lor) în ve
derea eliminării rapide a de
ficiențelor care mai persistă 
în organizarea producției, 
realizîndu-se pe această cale 
redresarea întregii activități 
tehnico-economice a minei.

■
M

■
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Prognoza pe noiembrie
Luna noiembrie, potrivit aprecierilor Institutului meteo

rologic, va debuta cu o vreme frumoasă și uscată
Meteorologii nu prevăd abateri însemnate în noiembrie 

fată de regimul termic obișnuit pentru această lună. Preci
pitațiile vor oscila în jurul valorilor normale și vor fi mai 
frecvente în ultimele două decade, cînd vor cădea atît sub 
formă de ploaie cît și sub formă de lapoviță și ninsoare, 
chiar și în zonele de cîmpie. Temperaturile cele mai scăzute 
se vor înregistra în perioadele 17—-22 și respectiv 27—30 
noiem brie.

(Agerpres)

immim
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angajează pentru reprezentanta permanentă „Service" a în

treprinderii „Unio" la Petroșani

un inginer specialitatea tehnologie C.M.

doi tehnicieni specialitatea tehnologie C.M.

lăcătuși

electricieni specializați în întreținere

și repararea utilaielor miniere.

Informații suplimentare pot primi la reprezentanta

manentă „Service" Petroșani, str. M. Eminescu nr. 22. 
tre orele 7—8 dimineața.

Mica publicitate

per-

în-

PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele 
Vodislav Sorin. Le declar nule.

VIND Dacia 1100 telefon 1960 Petroșani.

Poate acum 
s-o liniști !

Gheorghe Mărgărit, do
miciliat pînă nu de mult 
în Vulcan, unde fusese an
gajat la mină. In ultima lu
nă. însă, nu a mai lucrat de
loc. In schimb se ținea de 
„poante" necugetate. Fiind 
în relații de concubinaj cu 
M. Elena, pensionată medi
cal, o batea de nenumărate 
ori, alungînd-o din casă, 
biata femeie apelînd la bu
năvoința vecinilor pentru a 
se adăposti peste noapte. 
Pentru diferitele contraven
ții, în ultimii trei ani lui Gh. 
Mărgărit i „s-au înmînat" 
de către organele de miliție 
chitanțe în valoare de 
7 000 de lei. Dar totuși nu 
s-a astîmpărat. Acum, con
form Decretului 153/70, a 
fost condamnat la închisoa
re contravențională pe 4 
lurp. Poate s-o liniști I

Mapa cu 
ghufon

Anton Ciumereâ, a venit 
în Valea Jiului ca să se an
gajeze. Dar deși trecuseră 
mai multe săptămîni de cînd 
sosise, era tot fără ocupație. 

,$i gîndindu-se. că pracțic nu 
avea ce făfee-. -altceva, mai 
bun, s-a apucat să... colinde 
cîrciumile orașului. In 13 
august, găsindu-se în fața 
parcului din Petroșani a vă
zut că mai mulți cetățeni 
stăteau la rînd la chioșcul 
C.L.F.-ului. Se vindeau pier
sici. Insă lui nu-i plăceau a- 
ceste fructe, decît sub for
mă de „zeamă". Tot stînd în 
preajmă și meditînd. a ob
servat. o mapă a unui cetă
țean aflat la rînd, lăsată 
pe zidul parcului. Luînd 
mapa, ca și cum el ar fi pu- 
s-o acolo, după ce a aruncat 
într-un recipient de gunoi 
o carte de muncă găsită în 
ea, a intrat în bufetul Jiul. 
Insă a fost repede depistat 
de organele de miliție. Da
că ar fi ținut cont de pro
verbul care spune că „la 
pomul lăudat să nu mergi 
nici măcar cu... o mapă", 
poate nu ar fi nevoit acum 
să meargă vrînd-nevrînd în
tr-un anumit loc pentru 5 
luni de zile...

A. COMȘA

N. GHERGHIN
Judecătoria Petroșani

DUMINICA, 4 noiembrie

8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial . Daktari.
9,50 Viața satului.

11.00 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
16,35 Publicitate.
16.40 Film serial : In ulti

mul minut. Episodul 
III. : Urmărirea con 
tinuă.

17,15 Magazin sportiv.
18,50 Vetre folclorice. Co

mori sucevene.
19.10 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Creiona

șul fermecat.
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în ima
gini.

20.10 Reportajul săptămînii 
— Tîrgoviște la ora 
oțelului.

20.30 Publicitate.
20.40 Film artistic : Serena

da din Valea soare
lui. In rolul principal 
celebra patinatoare

Sonja Henie.
22,00 Telejurnal. — Sport,

LUNI, 5 noiembrie
17.30 Curs de limbă france

ză. Lecția 67.
18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei, azi 

județul Maramureș .

18.20 Căminul. Nunta de 
aur.

18.40 Selecțiuni din opere
te moderne.

19,00 Scena. Emisiune de 
actuaii„j u și critică 
teatrala.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 d; seri. Creiona

șul fermecat.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
La noi .

20,05 Ancheta TV. Ce do
riți dumneavoastră ? 
Comerțul, industria 
ușoară și bunul gust.

20.40 Patrie, partid. Pro
gram prezentat de co
rul și orchestra de 
studio ale Radiotele- 
viziunii.

20,55 Revista literar-artis- 
tică TV. Literatura și 
istoria. .

21,35 Publicitate.
21.40 Roman foileton. Ti

nerele. Episodul II.
22.30 24 de ore.
MARȚI, 6 noiembrie
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telex.
10,05 Revista literar-artisti- 

că TV. Literatura și 
istoria.

10,45 Refrene muzicale.
11,00 Film serial : In um

bra lupilor. Episodul 
III : „Lupta în eter".

12,00 Telejurnal .
16,30-17,00 Lumea copiilor.
17.30 Curs de limbă germa

nă. Lecția XX.
18,00 Telex.
18,05 Artă plastică. Salo

nul republican de gra
vură Cluj — 1973 .

18.20 Muzică. Emisiune de 
actualitate muzicală.

18,40 Ghișeul. Diversifica
rea serviciilor către 
populație.

18,55 Timp și anotimp în 
agricultură.

19,10 Album coral. Corul 
căminului cultural din 
Costești, jud. Buzău.

19.20 1001 de seri. Creiona
șul fermecat.

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

20,00 Cîntecul săptămînii : 
La noi.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20.25 Teatru TV. Dincolo 

de zare, de Eugen O’ 
Neill.

22.25 24 de ore.
MIERCURI. 7 noiembrie
9,00 Teleșcoală.
9,30 Telecinemateca pen

tru tineret: Cum 
stăm tinere ? Produc
ție a studiourilor ci
nematografice ungare.

10,50 In pași de dans.
11,00 Municipalitatea răs

punde bucureșteanu-

lui (reluare).
11,20 Selecțiuni din emi

siunea „Album dumi
nical".

12,00 Telejurnal.
14,25 Fotbal. Universitatea 

Craiova — Standard 
Liege. (Meci retur în 

Cupa U.E.F.A.). Trans-

interpret al doinelor 
bănățene.

18,50 Terra ‘73.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Meșterul 

Drege tot.
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

PROGRAMUL
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

misiune directă de la 
Craiova. In pauză : 
Publicitate.

16.15 Muzică instrumentală 
cu orchestra „Ciocîr- 
lia".

16,30 Seara televiziunii so
vietice (I).

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Steaua polară. Emi

siune de orientare 
școlară și profesională.

18,35 Doină, doină cîntec 
dulce... Iosif Pușchiță,

La noi.
20,00 Cîntecul săptămînii.
20.30 Telecinemateca. Cic

lul „Regizori contem
porani" : Claude Sau- 
tet. Arma la stînga.

22.30 24 de ore.
22,45 Fotbal — Atletico Ma

drid — Dinamo Bucu
rești (meci retur în 
„Cupa campionilor e- 
uropeni"). Repriza a 
Il-a. Transmisiune di
rectă de la Madrid.

JOI, 8 noiembrie

9,00 Curs de limbă engle
ză. Lecția 64 (relua
re).

9,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 66 (relua 
re)

10,00 Telex.
10,05 Cărți și idei (reluare).
10,25 Telecinemateca (relu

are).
11,55 Publicitate.
12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba 

maghiară.
18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,45 întrebări și răspunsuri
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Creiona 

șui fermecat.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
La noi.

20,05 Publicitate.
20,10 Seară pentru tineret.
22.15 24 de ore.

VINERI, 9 noiembrie

9.00 Curs de limbă france
ză. Lecția 67 (reluare).

9,30 Curs de limbă rusă. 
. Lecția 65 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Album coral.
10.15 Teleobiectiv. ■
10.30 Istoria filmului sonor.

Fragii sălbatici.
12,05 Telejurnal.

-16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engle

ză. Lecția 65.
18,00 Telex
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile ? 

Necunoașterea legilor 
anulează răspunde
rea ?

18.30 Atenție la... neatenție. 
Jurnal de protecția 
muncii.

18,50 Revista economică TV.
19,20 1001 de seri. Creiona

șul fermecat.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
La noi.

20,05 Prim-plan. Alexandru 
Stoica. Erou al Mun
cii Socialiste, mais
tru oțelar la combi
natul siderurgic din 
Galați.

20.30 Publicitate.
20,35 Film artistic. Sorgul 

roșu. Producție a 
studiourilor cinemato
grafice poloneze.

22.30 24 de ore.

SIMBAtA, 10 noiembrie

9,00 Lumea copiilor (relua
re).

9,30 De la Alfa la Omega.
10,00 Telex.
10,05 Selecțiuni din Emi

siunea „Cîntare pa
triei".

10.30 Bucureștiul necunos
cut. O nouă surpriză 
la Curtea veche".

10,45 Muzică populară.
11,10 Teatru scurt. •
12,00 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Caleidoscop cultural- 

artistic.
16,25 Avanpremieră.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18.15 Cîntece și dansuri 

populare cu Ansam
blul Casei de cultură 
din Cîmpulung-Mus- 
cel.

18,40 Teleglob
19,20 1001 de seri. Creiona

șul fermecat .
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
La noi.

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

20.15 Teleenciclopedia.
20,55 Publicitate.
21,00 Film serial Mannix.
21.50 La sală ronda. Spec

tacol de divertisment 
cu public organizat la 
hotelul „Interconti
nental" din Bucu
rești.

■ 22,30 Telejurnal. Sport.
22.50 Cîntece de petrecere 

cu Ioana Cristea și 
Nelu Mărgineanu.
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Tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
si-a încheiat vizita in Austria

VIENA 1 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învățămîn- 
țului, care efectuează o vizită 
Oficială în Austria, s-a întîl- 
nit cu Hertha Firnberg, mi
nistru pentru problemele știin
ței și cercetării. Au fost abor
date, cu acest prilej, aspecte 
ale dezvoltării învățămîntului

Negocierile de la Viena privind 
reducerea reciprocă a trupelor 

și armamentelor în Europa Centrală
VIENA 1 — Corespondentul 

Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In cadrul negocie
rilor privind reducerea reci
procă'a trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în 
Europa Centrală, s-a încheiat 
prezentarea de către șefii de
legațiilor celor 19 state parti- ' 
cipante a expunerilor generale 
introductive în legătură cu po
ziția de principiu a guverne
lor lor față de problemele ce 
fac obiectul negocierilor. Ne
gocierile de la Viena — a de
clarat reprezentantul Italiei 
— deschid calea către o foar
te complexă și, sperăm, fruc
tuoasă fază în dialogul ce se 
dezvoltă între Est și Vest. El 
a adăugat că țara sa este foar
te interesată în realizarea u- 
nui acord care ar diminua 
confruntarea în partea centra
lă a continentului, fără a se 
pune în primejdie situația în 
alte regiuni ale Europei. El a 
exprimat speranța că prin bu
năvoința tuturor participanți- 
lor se vor putea găsi soluții 
generale acceptabile.

Destinderea politică, a ară
tat reprezentantul Luxembur
gului, constituie o premisă im
portantă care trebuie să per
mită negocierilor să înregis
treze rezultate concrete, care 
vor pregăti calea spre acor
duri menite să statornicească 
relații mai stabile și să întă
rească pacea și securitatea în 
Europa

Negocierile de la Viena, a 
menționat reprezentantul Nor
vegiei, trebuie considerate ca 
un prim pas pe calea unui

Intîlnlrea dintre președintele S. U. A.
și premierul Israellan

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Președintele Richard 
Nixon a început, joi, convor
biri cu primul ministru al is
raelului, Golda Meir, care se 
află în S.U.A. într-o vizită o- 
ficială. Intîlnirea dintre preșe
dinte și premierul israelian,

încheierea lucrărilor
Comisiei de colaborare

F.A.O. — Apimondia
ROMA 1 — Corespondentul 

Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : La Roma s-au încheiat 
lucrările Comisiei de colabo
rare F.A.O.—Apimondia, des
fășurate sub președinția prof, 
dr. ing. V. Harnaj (România). 
In cadrul reuniunii, la care au 
luat parte directorii coordo
natori ai F.A.O., reprezentanți 
regionali ai organizației din 
America de Sud și Africa, 
precum și diferiți experți, a 
fost aprobat planul de cola
borare dintre F.A.O. și Api
mondia pentru următorii ani, 
stabilit Ia congresul Apimon- 
diei desfășurat recent la Bue
nos Aires. Reprezentanții con
ducerii F.A.O. au felicitat Api

și științei în cele două țări, 
precum și ale colaborării ro- 
mâno-austriece în aceste do
menii.

Oaspetele român a vizitat, 
de asemenea, Școala superioa
ră de științe sociale și econo
mice din Linz-Auhof, precum 
și alte instituții de învățămînt 
din Viena și Salzburg.

Joi la prînz, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a părăsit A- 
ustria.

proces îndelungat. Măsurile, 
de întărire a încrederii, afla
te în discuția Conferinței ge- 
neral-europene și problemati
ca reuniunii de la Viena tre
buie să servească drept bază 
pentru promovarea îmbunătă
țirii relațiilor politice și pen
tru pregătirea terenului în ve
derea obținerii păcii drepte 
și durabile în Europa.

In interesul asigurării unei 
securități trainice în Europa, 
a declarat reprezentantul 
U.R.S.S., destinderea politică 
pe continent trebuie să fie 
completată cu măsuri de des
tindere militară. Pentru prima 
oară în istoria continentului 
european, și ' nu numai a ce
lui europeafi, se pune în mod 
practic problema reducerii 
forțelor armate și a armamen
telor, 'problema dezarmării. El 
a subliniat importanța înțele
gerii realizate ' asupra faptu
lui că măsurile concrete ce ur
mează a fi adoptate de reu
niunea de la Viena trebuie e- 
laborate și înfăptuite în așa 
fel încît să corespundă din 
toate punctele de vedere și în 
orice moment principiului 
fundamental al nediminuării 
securității vreuneia dintre 
părți. Vorbitorul a reafirmat 
poziția U.R.S.S., potrivit căre
ia trebuie să se ajungă la o 
înțelegere asupra reducerii 
într-o regiune deja stabilită a 
Europei centrale a forțelor te
restre și aeriene militare, atît 
străine cît și naționale, inclu
siv a unităților înzestrate cu 
arma nucleară ale statelor 
participante la tratative 

a declarat un purtător de cu- 
vînt al Casei Albe, se înscrie 
în eforturile diplomatice des
fășurate de Statele Unite pen
tru stabilizarea încetării focu
lui din Orientul Mijlociu. La 
întrevedere a participat și se
cretarul de stat american Kis
singer.

mondia pentru realizările ob
ținute în țările în curs de dez
voltare, în special prin pregă
tirea de cadre de specialitate 
prin intermediul- Institutului 
internațional de tehnologie și 
economie apicolă de la Bucu
rești.

Cu prilejul reuniunii s-au 
elaborat programe pentru vi
itoarele cursuri post-universi- 
tare care vor fi organizate la 
București și Guelz (Canada), 
precum și un program editori
al pentru Institutul internațio
nal de tehnologie și economie 
apicolă, care urmează să-și ex
tindă activitatea de pregătire 
a cadrelor și în/ domeniul teh
nologiei moderne.

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 1 —

Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie,
transmite: Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei 
înarmărilor, imperativul scoa
terii negocierilor de dezarma
re de la Geneva din imobi
lism, prioritatea'măsurilor de 
dezarmare nucleară, crearea 
de zone denuclearizate — au 
constituit principalele puncte 
de referință ale discursurilor 
reprezentanților Suediei, Iu
goslaviei și Sudanului, rosti
te în cadrul dezbaterilor ge
nerale asupra celor opt punc
te ale capitolului dezarmării, 
aflate în atenția Comitetului 
pentru probleme politice și 
de securitate al Adunării Ge
nerale.

Reprezentanta Suediei, Alva 
Myrdal, a apreciat că pînă în 
prezent nu s-a adoptat nici o 
măsură substanțială de dezar
mare, nu s-a observat nici o 
manifestare reală a voinței 
politice de a lua hotărîri în 
direcția dezarmării.

Referindu-se la gradul înalt 
al pericolelor pe care le im
plică existența armelor nucle
are pentru pacea și securita
tea lumii, vorbitoarea a sub
liniat că fiecare dintre puteri
le nucleare trebuie să-și asu
me obligația de a nu folosi 
armele nucleare, împotriva 
statelor care nu posedă astfel 
de arme sau contra zonelor 
denuclearizate.

Alva Myrdal a arătat că a

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa 

Intervenția reprezentantului României
în subcomisia pentru principii

GENEVA I — De la trimi
sul special Dumitru Ținu : 
Participanții la Conferința 
generaî-europeană au continu
at, joi, dezbaterile referitoa
re la securitatea și coopera
rea pe continent.

In subcomisia pentru prin
cipii reprezentantul român 
Ion Diaconu a subliniat im
portanța frontierelor, care îm
preună cu celelalte norme sta
bilite ar guverna relațiile din
tre statele europene, oferă po
sibilitatea instaurării unui 
sistem trainic de securitate și 
cooperare în Europa. In acest 
sens, România consideră res
pectarea inviolabilității fron
tierelor statelor participante 
ca o necesitate permanentă, 
un imperativ în ansamblul 
raporturilor ce se stabilesc pe

*

Guvernul vest-german a aprobat propunerea 
de sporire a taxelor poștale șl telefonice

Eșuarea unei noi tentative 
antiguvernamental în

de complot

BONN 1 — Corespondentul 
Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite: Guvernul vest-
german a aprobat propunerile 
de sporire a taxelor poștale și 
telefonice, începînd de la 1 iu
lie 1974. Aceastca prevăd ma
jorarea cu 23 la sută a tarifu
lui intern pentru scrisori, cu 
33 la sută la cărți poștale, și 
cu 40 la sută la expedierea 

, coletelor. Vor fi sporite, de a- 
semenea, cu 23 la sută costul 
abonamentului telefonic și cu 
66 la sută taxa de instalare a 
unui nou post telefonic. Ex- 

sperții economici subliniază că 

sosit timpul creării unui nu
cleu al unei organizații de 
dezarmare a Națiunilor .Unite 
care să supravegheze respec
tarea acordurilor și transpune
rea în viață a recomandărilor 
O.N.U. în domeniul dezarmă
rii.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
B. Badurina, a relevat că 
așa-numitele conflicte locale 
afectează pacea lumii și in
tensifică cursa înarmărilor. 
Amintind faptul că la un mo
ment dat Statele Unite și-au 
pus forțele armate în stare de 
alarmă, reprezentantul Iu
goslaviei a subliniat că aceas
tă acțiune dovedește limitele 
actualei destinderi și necesita
tea intensificării eforturilor 
pentru .extinderea ei, pentru 
ca ea să cuprindă întreaga 
lume. El a accentuat, totodată, 
necesitatea ca principiile de 
bază ale dezarmării să fie 
reafirmate în cadrul negocie
rilor bilaterale și regionale de 
dezarmare. Declarîndu-și acor
dul cu crearea de zone denu
clearizate, delegatul iugoslav 
a relevat imperativul interzi
cerii armelor- nucleare ca prim 
pas spre reducerea stocurilor 
de asemenea arme, în perspec
tiva distrugerii lor și a de- 
nuclearizării întregului glob.

NAȚIUNILE UNITE 1 —
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie, 
transmite: In Comitetul pen
tru problemele Economice și 

plan european. Țara noastră 
apreciază ca deosebit de im
portant să se prevadă în do
cumentele Conferinței angaja
mente ferme din partea fiecă
rui stat participant că va lua 
măsuri pentru a evita orice 
violare, de către forțe sau a- 
genți ai săi, a frontierelor al
tor state — asemenea acte fi
ind de natură să . aibă efecte 
din cele mai dăunătoare asu
pra relațiilor internaționale.

Dezbaterile din subcomisia 
pentru mediul înconjurător, 
delimitărilor domeniilor de 
cooperare s-au extins în ulti
mele zile și asupra formelor 
și metodelor de cooperare.1 In 
ultima ședință au reținut a- 
tenția în special aspecte ale 
poluării atmosferei, mărilor 
și oceanelor. Unele delegații, 
printre care și cea a Români

acestea reprezintă pentru 
R.F.G., cele mai mari creșteri 
ale taxelor poștale și telefoni
ce din întreaga perioadă post
belică. Autoritățile scontează 
că, în urma intrării în vigoare 
a noilor tarife, în anul 1974 
bugetul federal va obține ve
nituri suplimentare de 1,75 
miliarde mărci, iar în 1975 — 
de 3,5 miliarde mărci.

Ministrul poștelor, Horst 
Ehmke, a precizat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
majorările anunțate vor fi 
supuse aprobării Parlamentu
lui. 

sociale al Adunării Generale 
(Comitetul nr. 2) a fost pre
zentat spre dezbatere raportul 
Consiliului pentru Comerț și 
Dezvoltare al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (UNCTAÎ)), care 
se referă la activitatea din
tre cea de-a 5-a sesiune spe
cială a acestui organism, ținu
tă la Geneva în aprilie-mai 
a. c., și cea. de-a 13-a sesiune 
ordinară a sa din august- 
septembrie 1973.

Raportul evidențiază preo
cuparea Consiliului pentru 
evaluarea și transpunerea în 
viață a prevederilor Strategiei 
Internaționale a Dezvoltării, 
pentru recunoașterea interde
pendenței problemelor comer
țului cu cele ale asistenței fi
nanciare pentru dezvoltare și 
ale revizuirii sistemului mone
tar internațional. Printre mă
surile întreprinse de Consiliu 
sînt amintite, între altele, re
zoluția asupra transferului de 
tehnologie într-un flux conti
nuu, din statele industrializa
te către țările în curs de dez
voltare, adoptarea concluzi
ilor asupra necesității extinde
rii relațiilor comerciale între 
țările cu sisteme economice și 
sociale diferite, hotărîrile pri
vind crearea unui grup de 
lucru pentru elaborarea Car
tei drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor, măsu
rile speciale în favoarea țări
lor mai puțin dezvoltate și al
tele.

ei, au subliniat compatibilita
tea dintre dezvoltarea și pro
tecția mediului, insistînd asu
pra necesității unor acțiuni si
multane în cele două direcții. 
Un rol important revine pe a- 
ceastă linie organizațiilor» și 
organismelor internaționale.

Această problematică se a- 
flă. de asemenea în atenția 
Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul ambiant. Con
siliul de administrație al a- 
cestui organism a început joi, 
la Palatul Națiunilor din Ge
neva, consultări referitoare la 
programul său de activitate 
la care participă experți gu
vernamentali din țările mem
bre ale Consiliului, printre ca
re figurează și România.

LA PAZ 1 (Agerpres). — 
Guvernul bolivian a anunțat 
eșuarea unei noi tentative de 
complot antiguvernamental, 
care viza răsturnarea pre
ședintelui Hugo Banzer Sua
rez. Ministrul bolivian de in
terne, Walter Castro Avenda
no, a declarat că trei per
soane implicate în această ac
țiune au fost arestate, fără să 
precizeze în ce consta planul 
autorilor complotului. Este 
vorba despre Benjamin Mi
guel, liderul Partidului demo- 
crat-creștin, de opoziție, Ani-

Apelul Congresului Mondial 
al Forțelor Păcii

MOSCOVA 1 (Agerpres) — 
Participanții la Congresul 
Mondial al Forțelor Păcii au 
adoptat un apel în care chea
mă la unirea eforturilor în 
vederea asigurării unei păci 
juste și durabile în întreaga 
lume. Apelul relevă că, în ul
timul timp, climatul politic 
internațional s-a îmbunătățit 
ca urmare a succeselor obți
nute de forțele păcii. Mențio- 
nînd că deși concepțiiLe parti- 
cipanților pot diferi în unele 
privințe, documentul evidenți
ază, între altele, consensul a- 
cestora în ce privește asigura
rea dreptului fiecărui popor 
de a-și alege, în deplină inde
pendență, propria sa cale, și de 
a pune marile realizări ale 
științei și tehnicii în serviciul 
progresului social. Confrunta
rea în relațiile internaționale 
— se spune în apel — cedea
ză treptat locul cooperării 
pașnice, avantajoase tuturor, 
și sporirii încrederii între 
state.

Totuși, se spune în docu
ment, mai rămîn încă multe 
de făcut. In lume continuă să 
existe regiuni în care nu slă
bește tensiunea, iar focarele 
de agresiune periculoase pen
tru întreaga omenire nu au 
fost eliminate. Cursa înarmă
rilor nu a luat sfîrșit, iar ar
mele nucleare nu au fost dis
truse. Bugetele militare a nu
meroase țări continuă să creas
că și blocurile militare nu au 
fost dizolvate.

Congresul Mondial al For
țelor Păcii, subliniază apelul, 
reclamă noi eforturi pentru 
ca cunoștințele, bogățiile și 
munca umanității să fie puse 
în serviciul popoarelor și nu 
în slujba distrugerii sau a 
aservirii ființelor umane.

In acest scop, congresul 
cere: acceptarea și aplicarea

Festivitățile prilejuite de sărbătoarea 
națională a poporului algerian

/ 1

ALGER 1 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Iones- 
cu, transmite: Poporul alge
rian a sărbătorit, joi, 1 noiem
brie, împlinirea a 19 ani de la 
începerea luptelor pentru eli
berarea țării de sub lunga 
dominație colonială, care au 
culminat cu proclamarea in
dependenței Algeriei, la 5 iu
lie 1962. Pretutindeni în țară 
s-au desfășurat, cu acest pri
lej, adunări festive, în cursul 
cărora s-a făcut bilanțul suc
ceselor obținute pînă acum de 
poporul algerian pe drumul 

bal Mitchell, conducător al 
partidului „Mișcarea Națio
nalistă Revoluționară" (MNR), 
de guvernămînt, și Julio Pra
do Salmon, fost ministru al 
economiei și planificării în 
actualul guvern, pînă în luna 
octombrie a. c.

Opoziția de stînga. relevă 
agenția Reuter, acuză autori
tățile din La Paz de a folosi 
pretextul unor presupuse ac
țiuni subversive antiguverna- 

principiilor coexistenței paș
nice bazate pe securitatea in
ternațională și cooperarea re
ciproc avantajoasă între state 
în toate domeniile, pe integri
tatea teritorială, independen
ța națională, suveranitate, e- 
galitate în drepturi a tuturor 
statelor și neamestecul în tre
burile interne, repudierea re
curgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța ; elimina
rea rasismului, colonialismu
lui și neocolonialismului ; de
zarmarea generală și totală ; 
retragerea tuturor bazelor mi
litare și a tuturor țrupelor de 
pe teritoriile străine'; dizolva
rea alianțelor militare ; adop
tarea unei convenții interna
ționale care să scoată îrț afara 
legii utilizarea, producția, sto
carea și experimentarea arme
lor nucleare ; eliminarea tu
turor formelor de agresiune și 
a oricăror tentative de a cu
ceri prin forță teritorii apar- 
ținînd altor state ; utilizarea 
resurselor consacrate în pre
zent scopurilor, de război în 
vederea lichidării“sărăciei, ig
noranței, maladiilor și asigu
rării unor mai bune servicii 
sanitare, educative și socia
le ; eliminarea nedreptății și 
o protecție mai eficientă a 
drepturilor omului ; dreptul 
tuturor popoarelor de a dispu
ne de propriile lor resurse na
turale și de a înfăptui refor
mele sociale și economice care 
li' se par oportune ; îndeplini
rea rezoluțiilor O.N.U. în ve
derea asigurării păcii, securită
ții și dreptății.

Pentru atingerea acestor o- 
biective, apelul cheamă orga
nizațiile naționale și interna
ționale să-și coordoneze efortu
rile de mobilizare a opiniei 
publice în vederea desfășură
rii unei lupte eficiente pentru 
pace.

propășirii economice și socia
le și au fost trecute în revistă 
planurile de viitor privind 
dezvoltarea armonioasă a tu
turor regiunilor țării. De ase
menea, la Alger și în reședin
țele vilaiatelor au fost depu
se coroane de flori la mor
mintele eroilor algerieni.

In zonele rurale, sărbătoarea 
națională a poporului algerian 
a prilejuit inaugurarea unor 
noi sate-pilot și punerea teme
liei altor așezări moderne de 
acest fel.

mentale pentru a împiedica 
criticile la adresa guvernului 
față de politica sa economică 
și creșterea continuă a costu
lui vieții în Bolivia. Se men- 
țiqpează că, la 24 septembrie 
a. c. guvernul a ordonat ares
tarea a aproape 100 de lideri 
sindicali și conducători ai u- 
nor grupări politice din opozi
ție, care ar fi participat la un 
presupus complot îndreptat 
împotriva șefului statului.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
A 90 DE ANI DE LA NAȘTE
REA COMPOZITORULUI ȘI 
ETNOMUZICOLOGULUI RO
MAN CONSTANTIN BRAl. 
LOIU, la Biblioteca română 
din New York a avut loc a 
seară culturală, în cadrul căre

ia dr. Alexandru Bolintinea- 
nu a evocat personalitatea și 
opera marelui folclorist, eco
ul internațional de care s-au 
bucurat studiile și culegerile 
sale de folclor.

A FOST INAUGURATĂ O- 
FICIAL linia aviatică Roma 
— Moscova — Tokio, prin Si
beria, ce urmează să fie de
servită de avioane ale com
paniilor „Aeroflot", „Alitalia* 
și de către o companie japo
neză.

REPUBLICA POPULARĂ 
UNGARĂ a recunoscut Repu
blica Guineea-Bissau trans
mite agenția M.T.I..

INCEPIND DE JOI, în Ita
lia a intrat în vigoare majora
rea cu 4 la sută a prețurilor 
produselor agricole, urmînd 
ca de la 1 ianuarie 1974 să in
tervină, în mod gradat și dife
rențiat pentru principalele 
produse, o nouă creștere a 
prețurilor, de 3,5 la sută. -

PABLO MARCELO FRE- 
DES, lider al unei organizații 
sindicale argentiniene a lucră
torilor din transporturi, a fost 
asasinat în apropiere de Bue
nos Aires — anunță agenția 
de presă Telam. Autorii asa
sinatului, rămași pînă în pre
zent necunoscuți, s-au prezen
tat la locuința lui Pablo Mar
celo Fre.des, dîndu-se drept 
polițiști.

KENYA a hotărît. joi, să 
rupă relațiile diplomatice cu 
Israelul — anunță agențiile 
Reuter și Asociated Press.

CA URMARE A ELIBERĂ
RII DE CĂTRE AUTORITĂ
ȚILE BOLIVIENE A LUI 
KLAUS ALTMANN-BARBIE, 
a cărui extrădare a fost cerută 
de către Franța, guvernul 
francez a hotărît în ședința sa 
de miercuri, să folosească toa
te mijloacele pentru a-1 adu
ce în fața justiției.

ORGANIZAȚIA MONDIA
LĂ A SĂNĂTĂȚII indică, în- 
tru-un raport publicat la Ge
neva, că. în cursul acestui an, 
13 țări din Africa, 14 din A- 
sia și una din Europa au fost 
declarate zone contaminate de 
holeră. Maladia, se spune în 
comunicat, a provocat 25 de 
victime în Italia.

„Cosmus-605“
MOSCOVA 1 (Agerpres).

— La 31 octombrie, in Uniu
nea Sovietică a lost lansat 
satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-605“ în vede
rea efectuării unor experien
țe biologice ,anunță agenfia 
T ASS. La bord se află siste
me experimentale cu orga
nisme vii, precum și aparate 
științifice necesare efectuă
rii observațiilor. Satelitul 
dispune de sisteme radiotele- 
metrice pentru transmiterea 
pe Pămînt a datelor obținute 

/in cursul experiențelor.

VINERI, 2 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Dragostea începe vineri; 
Republica: Fata care vinde 
flori ; PETRILA: Ultimul 
cartuș ; LONEA — Minerul : 
Omul nu e singur; ANINOA- 
SA: Nu-mi place ziua de 
luni ; VULCAN : Țara sălba
tică ; LUPENI — Cultural: 
Distratul ; Muncitoresc : Te
cumseh ; URICANI: Domni
șoara doctor.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6,00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 Ea microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc j 10,00

Buletin de știri ; 10,05 Soliști 
de muzică populară ; 10.30
Muzică ușoară ; 11.00 Buletin 
de știri ; 11,15 Litera și spi
ritul legii ; 11,30 „Slăvită fii, 
patria mea" ; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 
13,27 Concert de prînz ; 14,00 
Compozitorul săptămînii ; 
14.45 Muzică de promenadă ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Radioancheta economică ; 
15,20 Piese de estradă ; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Din cîn- 
tecele lui Anton Pann ; 16,35 
Corul „Vilanella" al Liceului 
de muzică din Sibiu ; 17,00
Pentru patrie ; 17,30 Concert 
de muzică populară ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—3,00 
Estrada nocturnă.

STUDIOUL DE RADIO 
TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio ; 
18,10 Muzică corală ; 18,25
Studioul artistului amator ;
18,30 Din succele muzicii u- 
șoare ; 18,50 Emisiunea „Al- 
ma mater" ; raid-anchetă pe 
tema autogospodăririi în că
minele studențești ; 19,00
Drag mi-e cîntecul și jocul 
— program de muzică popu
lară la cererea ascultători
lor ; partea 1 ; 19,25 Emisiu
nea pentru sate ; 19,35 Drag 
mi-e cîntecul și jocul ; partea 
a 2-. ; 19,50 Dialog cu ascul
tătorii.

9,00 Curs de limbă france
ză. Lecția 66 — (relua
re).

9,30 Curs de limbă rusă — 
Lecția 65 (reluare).

10,00 Telex.
10,05 Țară bogată în frumu

seți.
10.15 Teleobiectiv.
10.30 Publicitate.
10,40 Vîrstele peliculei. Ma

gazin bilunar de cultu
ră cinematografică.

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Fizi

că — Plasma. Biolo
gie (anul III) — Siste
mul muscular. Pagini 
din istoria patriei.

17.30 Curs de limbă engle
ză — Lecția 64.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18.15 La volan.
18.30 Stadion.
18,50 Revista economică TV:
19,20 1001 de seri. Zdreanță.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 „O Românie cum n-a 

fost nicicînd". 
Spectacol de versuri 
și cîntece închinate pa
triei și partidului.

20,35 Film artistic. Omul
mafiei (film italian).

22,15 Baladă pentru acest
pămînt.

22,30 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 2 
grade; Paring —7 grade.

Minimele : Petroșani — 7 
grade ; Paring — 13 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă. Cer variabil. Vînt 
slab din sectorul nordic.

Sport — Telex — Sport — Telex
MADRID 1 (Agerpres). — 

Intr-un meci contînd pentru 
optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni la 
handbal masculin, echipa Q.F. 
Barcelona a întîlnit pe teren 
propriu formația vest-germa- 
nă V.F.L. Gummersbach. 
Handbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu scorul de 
30—23 (13—9).

Partida retur se va disputa 
la Gummersbach.

VIENA 1 (Agerpres). — La 
Viena s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de vo
lei dintre selecționatele mas
culine ale Austriei și Scoției. 
După numai 46 de minute de 
joc. voleibaliștii austrieci au 
terminat învingători cu scorul 
de 3—0 (15—5, 15—1, 15—4).

ALGER 1 (Agerpres). — 
Intr-un meci internațional a- 
mical de fotbal disputat la Al
ger, echipa reprezentativă a 
Algeriei a învins cu scorul de
2—0 selecționata Marocului. 
La pauză, gazdele conduceau 
cu 1—0.

RIO DE JANEIRO 1 (Ager
pres). — Turneul internațional 

masculin de volei, desfășurat 
în localitatea braziliană Reci
fe, a fost cîștigat de echipa 
Bulgariei. Voleibaliștii bul
gari au învins, pe rînd, forma

țiile Japoniei (cu 3—0 și 3—1), 
Cehoslovaciei (cu 3—2 și 3—1) 
selecționata de tineret a 
U.R.S.S. (cu 3—2 și 3—1) și 
reprezentativa Braziliei (cu
3—0). In cel de-al doilea joc 
cu echipa Braziliei, formația 
Bulgariei a pierdut cu 2—3.

EDINBURGH 1 (Agerpres).
— La Edinburgh au continuat 
întrecerile turneului interna
țional de tenis pentru „Cupa 
Dewar".

In turul II al probei de sim
plu femei, americana Julie 
Heldman a învins-o cu 6—3. 
6—0 pe jucătoarea engleză 
Linda Blatchford, Ann Kiyo- 
mura (S.U.A.) a cîștigat cu 
6—4, 5—7, 6—0 partida susți
nută cu Mariana Simionescu 
(România), iar Virginia Wade 
(Anglia) a dispus cu 6—1, 6—1 
de P. Pesachov (Israel).

BRUXELLES 1 (Agerpres).
— Peste 20 000 de spectatori 
au urmărit la Bruxelles me

ciul dintre selecționatele de 
fotbal ale Belgiei și Norvegiei, 
contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial (grupa 
a 3-a europeană). Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
2—0 (1—0).

In clasamentul grupei con
duce echipa Olandei cu 9 
puncte (golaveraj 24—2), ur
mată de Belgia — 9 puncte 
(12—0), Norvegia — 4 puncte 
și Islanda — zero puncte.

BARCELONA 1 (Agerpres). 
— Meciul de fotbal disputat 
în nocturnă la Barcelona 
între selecționatele Europei 
și Americii de Sud (al 
cărui scor la terminarea 
timpului regulamentar de joe 
era de 4—4) s-a încheiat în 
cele din urmă cu 7—6 în fa
voarea fotbaliștilor sud-ame- 
ricani. Pentru departajarea 
celor două selecționate s-au 
executat cîte 5 lovituri de la 
llm. Sud-americanii au în
scris trei goluri, prin Borja, 
Montera și Caszely, iar euro
penii două, prin Odermatt și 
Facchetti.
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