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înapoierea din Finlanda 
a președintelui 

Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghc Maurer

,' Ridicarea eficienței econo-
( mice constituie sarcina centra-

! ’ lă pusă de Conferința Națio-
oală a partidului in fața în- 

Itregii economii naționale. în
deplinirea ritmică a planului 
de producție pe baza obținerii 
unei productivități ridicate, 
reducerea consumurilor speci- 
îlce, respectarea criteriilor de 
calitate, Înlăturarea cheltuieli
lor neeconomicoase constituie 
principalii factori ai creșterii 

i eficienței economice.
O analiză asupra acestei im- 

, ’ portante probleme făcută în
'; cadrul unei adunări recente

a activului Comitetului muni
cipal de partid Petroșeni pu
ne în evidență modul în care 
întreprinderile și organizațiile 
economice din Valea Jiului 
caută să pună în valoare re
sursele de creștere a gradului 
de rentabilitate în toate uni
tățile.

In perioada care a. trecut 
pină acum de Ia începutul a- 
nului, o serie de unități au 
obținut unele realizări. Mina 
Lupeni, Uzina de reparat uti
laj minier, Depoul C.F.R. și 
alte unități au realizat econo
mii suplimentare Ia prețul de

Cu mult 
sub posibilități, 
sub angajamente

Depășirea cheltuielilor de produc
ție și nerealizarea beneficiilor pla
nificate traq înapoi activitatea eco
nomică a unor unități importante 
din raza municipiului Petroșeni și,

ITINERAR
CULTURAL- 
SPORTIV

TEATRUL DE STAT

Sîmbătă și duminică, de la ora 
19,30, un colectiv de actori ai Tea
trului de stat „Valea Jiului" va pre
zenta, în premieră la Petroșeni, pie
sa lui G. Bernard Shaw „Profesiunea 
doamnei Warren".

îndeosebi, a Combinatului carboni
fer, I.O.l.L. Petroșeni, T.C.M.M., co
operativei Jiul, transporturilor auto. 
Pe ansamblul Văii Jiului, cheltuie
lile de producție au fost depășite în 
primele două luni din acest an cu 
aproape 3 milioane lei, iar la bene
ficii s-a înregistrat o rămînere sub 
plan de 6 330 000 lei. LC.R.T.L, 
I.C.R.M. și O.C.L. Alimentara au în
registrat depășiri la cheltuielile de 
circulație. Pune semne de întrebare 
și faptul că O.C.L. Alimentara și co
operativa Jiul au înregistrat pier
deri în valoare de peste 100 000 lei 
fiecare.

Aceste rămîneri în urmă arată că 
în unitățile respective nu s-a mun
cit cu toată răspunderea pentru fo
losirea rezervelor interne, pentru 
sporirea eficienței economice. Anga
jamentele luate de colectivele uni
tăților din cadrul municipiului pe 
anul 1968 prevăd 4 755 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
și 3 450 000 lei beneficii peste plan. 
Sînt oare compatibile rămînerile în 
urmă de pînă acum cu angajamen
tele asumate ?

cost. Termocentrala Paroșeni, \
I.C.O., T.A.P.L. au obținut re
zultate bune in realizarea pla< \
nulul de beneficii, iar I. F. Pe- ,J 
troșeni. Vlscoza Lupeni și 1,
I.L.L. au redus dotațiile de stat.

Interesele majore ale eco- <(
noniiel naționale impun o a- 
tenție deosebită realizării in- 
dicatorilor economici sintetici •
în toate unitățile și aceasta, 
cu atît mai mult, cu cit unele 
întreprinderi și organizații e- 1,
conomice din Valea Jiului sini i[
încă deficitare la acest inipor- J
tant capitol. .'

Carențe mai vechi 
care continuă 
să persiste

Anul trecut, la C.C.V.J. cheltuie
lile pe 1 000 lei producție marfă au 
fost depășite cu 10,65 lei, ceea ce a 
micșorat volumul beneficiilor cu cca. 
16 milioane lei. In două luni din a- 
cest an, cheltuielile pe 1 000 lei pro
ducție marfă au fost depășite cu 
24,93 leî.

Care este sursa acestei situații ne
satisfăcătoare ?

In planurile M.T.O. ale exploată
rilor miniere și conducerii C.C.V.J. 
sînt prevăzute măsuri concrete pen
tru reducerea consumurilor de ma
teriale, energie, a cheltuielilor de 
secții și a cheltuielilor generale ale 
întreprinderii. Dar, fără să fie apli
cate, aceste măsuri nu folosesc Ia 
nimic. Din cauza unor deficiențe ca
re continuă să persiste, cheltuielile 
planificate pe tona de cărbune, în

(Continuate în pag. a 3-a)

(o drum spre fronturile de cărbune.

Vineri după amlază s-a îaapoiat 
de la Helsinki, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care, însoțit de 
ministrul aiacerilor externe, Corne- 
ilu Mănescu, a făcut o vizită ofi
cială în Finlanda, la Invitația qu- 
vernului finlandez.

La sosire, pe Aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Maxim Berghianur, 
Gheorghe Radulescu, Vasile Vîlcu, 
Petre Blajovici, Mihai Gere, Petro 
Lupu, Gheorghe Gaston Marin, 
membri ai guvernului și alte per
soane oficiale.

A fost de față Seppo Olavi Afna- 
mo, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rlm al Finlandei la București.

(Agerpres)

în pagina a 4-a :

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA ÎN FINLANDA A PREȘEDINTE
LUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBIICH SOCIA
LISTE ROMÂNIA, ION GHEORGHE MAURER. ȘI A MINIS 
TRUIUI AFACERILOR EXTERNE, CORNELIU MĂNESCU.

Colectivul operei timișorene

Din nou în mijlocul 
spectatorilor localnici

Colectivul Operei de stat din Ti
mișoara, in cadrul stagiunii perma
nente, deschisă la Petroșeni ca ur
mare a solicitărilor publicului lo
cal, in zilele de 8 și 9 aprilie la 
orele 17 șl 20, va prezenta, pe sce
na Casei de cultură, patru specta-

CASA DE CULTURĂ

Formația dramatică a Casei de 
cultură va prezenta, duminică, de la 
ora 19,30, în sala mare, comedia lui 
Bogdan Amaru „Goana după fluturi". 
Regia: Marcel Șoma, scenografia 
Aurel Florea.

ATLETISM: In zilele de 6 și 7
aprilie, pe stadionul Jiul se va des
fășura etapa municipală a „Cupei 1 
Mal".

HANDBAL: In prima etapă a re
turului, Ș.S. Petroșeni va întîlni, 
la ora 11, pe stadionul Jiul, echipa 
Universitatea Craiova.

VOLEI: In sala I.M.P., la ora 11, 
.Știința Petroșeni va primi replica 
echipei de volei a Universității Ti
mișoara.

FOTBAL: Tot la Lupeni, în ca
drul campionatului divizionar C, e- 
chlpa locală Minerul va întîlni e- 
chipa Electroputere Craiova. In ca
drul campionatului interjudețean de 
fotbal, seria „Valea Jiului", vor a- 
vea Ioc următoarele partide:

La Petrila, ora 11: Știința Petro
șani — I.G.0. Hunodoara.

I------------—
I Abataj nou 
I în funcție

La sectorul I al. minei Dîlja 
Is-au terminat ultimele pregă

tiri în vederea punerii în ex- 
Iploatare a unui nou abataj în 

stratul 7, între orizonturile 
. 565—607 din blocul I. Exploa- 
I tarea se va face prin metoda 
Icu trepte răsturnate. Prin in

trarea în funcțiune a acestui 
abataj, producția sectorului va 

I crește începînd din luna a- 
1 priite cu 1 800 tone.

! Studenți 
; în excursie

IUn grup de 40 de studenți 
al Institutului de mine din

Petroșeni a plecat ieri, la ora 
15, într-o excursie de studii 
de 3 zile prin O.N.T. Carpațl 
la Cluj.

Se repară străzi
Pe mai multe străzi ale Pe- 

troșeniului au început lucră
rile de reparații. Pe strada 
Oituz, din cartierul Aeroport, 
se lucrează la repararea asfal
tului. Pe strada V. Roaită a

încoput repararea pavajului, 
urmînd ca pe această stradă I 
să se desfășoare o bună parte ’ 
a circulației rutiere pentru j 
descongestionarea străzii prin- • 
cipale.

Au început lucrările de re- ’ 
parații și pe străzile Republi- I 
cii și M, Viteazu. I 
Curs de pregătire g 
pentru colabora-1 
tori ai O.N.T. |

La Filiala O.N.T. s-a înche
iat un curs pentru pregătirea 
colaboratorilor externi care 
vor conduce grupurile de ex
cursioniști pe diferite trasee, 
prin țară. Cursul, în cadrul 
căruia s-au predat 6 lecții a- 
xate pe teme privind dezvol-

Aspect din centrul orașului Hațeg.
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tarea economico-socială și tu- 
■ rlstică a județului Hunedoara 

și noile instrucțiuni în legătu
ră cu organizarea excursi
ilor a fost frecventat de 
27 de persoane — recrutați 
din rîndul cadrelor didactice 
și personalului tehnico-admi- 
nistrativ.

F f e a c u r i FAȚÂ<W FAȚĂ

VREMEA
Azi, la ora 8, temperatura aerului a oscilat 

între plus 5 grade la Petroșeni și plus 9 grade 
la Paring. Minima din cursul nopții a fost de 
plus 4 șl respectiv 8 grade.

In cursul zilei de ieri mercurul termomeirului 
a înregistrat temperatura maximă de plus 19 
grade la Petroșeni și plus 10 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:
+ Vreme frumoasă și călduroasă.
•> Cerul va fl mai mult senin.

Vînt slab din sectorul sudic.
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I
I
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I
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Unități sezoniere
și fructe 
pînă în 
sezonie- 
legume-

Centrul de legume 
Petroșeni a deschis 
prezent două unități 
re pentru desfacerea
lor șl fructelor — în piețele 
din orașele Lupeni 
Pînă la jumătatea 
lie vor fi deschise 
menea unități în
Nea<j, Lupeni, Petrila, Bănită.

șl Vulcan, 
lunii apri- 

alte ase- 
Cîmpu Iul

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cole cu opera „Lucia de Lamer- 
inoor" de G. Donizetti și cu opereta 
românească „Lăsa|i-mă să cînt" du 
Gherase Dendrino. In distribuțiile 
principale vor apare, din nou în fața 
publicului, artiștii Marield Grebe- 
nișan, artistă emerită, Adriana Ciu- 
ciu, Elena Botez, Margareta Zsizsik, 
Mihaela Grama, Rodica Grămjdă, 
Florina Toloș, Elena Crivăț, Emit
Rotunde, Iulin Mare, Titus Morarii,
Mircea Emandi, Ioan Jung, Mihat
Lovlci Aurel, Ionel Maier. Ștefan
Vasile, Zaharia Nicolae, Franclsa 
Radar, Francisc Dinier, Tomiță Po
pescu, Mihail Gligor, Nicolae Po
pescu și alții. Conducerea muzicală 
aparține artistului emerit Nicolae 
Boboc și lui loan Kecenovici. A fă
cut deplasarea in Valea Jiului între
gul ansamblu al Operei timișorene 
(cca 200 persoane) cuprinzind : or
chestra, corul, corpul de balet, so
liștii și compartimentul tehnic. Ma
joritatea soliștilor operei au susținut 
spectacole și pe alte scene din țară 
și străinătate. în U.R.S.S.. R.S. Ceho
slovacă. R.F. a Germaniei, R.D. Ger
mană, RP. Polonă. R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria, R.P. Chineză, R.D. Vi
etnam. R.S.F. Iugoslavia și în alte 
țări. Pretutindeni solii operei din 
Timișoara au cucerit aprecierile una
nime ale publicului și presei de spe
cialitate pentru măiestria artistică 
dovedită, pentru ținuta scenică re
marcabilă in spectacolele prezen
tate. Ca o dovadă în plus a presti
giului de care se bucură, întregul 
ansamblu al operei timișorene va 
susține, in luna mai, încă cîteva 
spectacole pe scenele din orașele 
R.S.F. lugo ia. Iubitorii operei și 
operetei din Valea Jiului așteaptă, 
ca și pînă acum, cu nerăbdare pe 
artiștii timișoreni a căror evoluție a 
fost întotdeauna mult apreciată, iar 
aplauzele cu care l-au răsplătit.., 
nedrămuite,

★
Pentru a veni în ajutorul specta

torilor din alte localități ale Văii 
Jiului, dornici de a viziona specta
colele Operei timișorene, se vor 
pune la dispoziție în mod gratuit, 
autobuzele proprii ale operei, care 
vor transporta în localitățile I.onea, 
Petrila, Vulcan șl Lupeni, spectato
rii prezenți (indiferent de număr) 
în sala Casei de cultură.

i Emulație
primăvărateca

• • 
fI t♦

Există un adevăr știai de 
toată lumea: nu putem trăi 
fără lucruri mărunte. Ne im
presionează silueta ultimului 
bloc turn, dar ne poate stri
ca dispozifia, pe o zi întrea
gă, un cuțit care nu laie 
bine și pe care-1 găsești de- 
obicei în restaurante. Ne 
mlndrim că am bătut pe Rapid 
cu 2—1 dar în același timp 
ne sicîie vîrful 
bont al unui 
ac cu gămălie 
cu care nu re
ușim să ne prin
dem cordonul
p a r d e s i u i u i 

smuls la ieșirea 
de pe stadion. Fleacul, lucru 
mărunt rămîne, ce să-i iaci, o 
prezentă cotidiană, încăpățî
nată, necesară

Și, fiindcă sînt la capitolul 
„mărunțișuri" nu mă lasă ini
ma să ocolesc oiiciile P.T.T.R 
Aici, lingă personalul din spa
tele gliișeului, care nu rareori 
ne ia la „bani mărunți" pen
tru că n-am scris citeț o a- 
dresă sau am făcut o „paiă“ 
ne mai stau la dispoziție cer
neală, locuri și penițe pentru

incovoiate,

i—w.yi .........  ~

Jurnal 
citadin

corespondență „ad-hoc". Nu 
contest calitatea cernelii c-ar 
fi extra fluidă sau extra v!s- 
coasă, nu reclam materialul 
din care e confecționat tocul, 
lemn sau material plastic. 
Fleacul care-mi produce neca
zuri ori de cite ori apelez la 
rechizitele oferite de oficiile 
P.T.T.R. sint... penițele. Tocile, 

rășchirate, adevă
rat bucluc la o 
adică Proba
bil, sint puse 
la dispoziția 
noastră cu ro
dajul gata făcut, 
ca să nu „zgî- 
riem" h î r t i a. 

Sau dacă totuși au fost cind- 
va noi, atunci mă întreb: a- 
ceste penițe, n-au și ele o pe
rioadă de amortizare, după 
care se înlocuiesc ?

Cit costă o peniță ? Un 
fleac 1 Păi dacă-i așa atunci 
cred că nu-i nevoie de un 
plan de măsuri In trei exem
plare pentru înlocuirea, din 
cînd in ci nd, a penițelor uza
te f In trimestrul If așteptăm 
să găsim „trufandale" și la 
oiiciile P.T.T.R.

Nicu POPA

NEMULȚUMIRILE LOCATARILOR 
Șl INDOLENTELE I. L L-ului

O locatară din blocul 200 din ora
șul Lupeni — Cuc Hermina — ne-a 
sesizat despre anomaliile din blocul 
în care locuiește.

„Sînt trei ani de cînd a fost dat 
în folosință acest bloc. De atunci 
sesizăm mereu cînd Consiliul popu
lar cînd sectorul I.L.L. despre neca
zurile ce ic întîmpinăm din cauza 
diferitelor defecțiuni. Dar cu... sesi
zatul ne alegem. In apartamente con
tinuă să plouă, pe casa scărilor e 
gălăgie, dezordine".

lată-ne pe urmele sesizării. Am 
intrat în toate cele 5 scări ale blo
cului 200. Cu deosebirea scării nr. 
4 peste tot era liniște, curățenie. Dar 
și locatarii din aceste scări au o ne
mulțumire : conductele P.V.C. fiind 
sparte plouă în apartamente.

Despre existenta unor astfel de 
defecțiuni aveam să ne convingem 
mai bine în scara a IV-a. Aici, de 
la intrare și pînă la ultimul etaj, 
am întîlnit cu adevărat ceea ce so

cheamă dezordine. Ușile de la in
trare, „uitate" deschise, au geamu
rile sparte. Deoarece cele două uși 
opuse sînt tot timpul deschise, 
se formează un curent... de usucă 
pînă și noroiul de pe scări, ca apoi, 
sub forma norilor de praf, să-l ridice 
pînă în tavan. Cum nu ne-am pu
tut folosi de lift (cineva se plimba 
în continuu între etaje) am urcat 
pe scări cu palma la gură și cu 
ploapele strînse. Am sunat Ia ușa 
mai multor apartamente. I-am între
bat pe oameni despre nemulțumirile 
lor. Și locatarii ne-au răspuns:

Manta Vasile: apartamentul 125: 
„Cred că aceasta e scara cea mai 
dezordonată din toate blocurile Lu- 
peniului. Personal am vrut să con
tribui la înfrumusețarea ei, dar sin
gur... locatarii m-au luat în derîde- 
re cînd le-am propus să cumpărăm 
și noi perdele, becuri, să strîngem 
bani pentru zugrăvirea scării. Nu 
avem comitet de locatari în scară

și astfel de probleme rămîn nere
zolvate".

\'egh Francisc, apartamentul 148: 
,,Din cauza conductelor sparte de 
la instalația de apă, plouă în apar
tament. Am sesizat f.L.L.-ul dar... 
sesizările noastre au rămas fără răs
puns".

Lumperdeanu Teodor, apartamen
tul 145 : „Și-n apartamentul meu, 
tencuiala, la tavanul din baie, a că
zut din cauza umezelii. Am umblat 
peste tot. In cele din urmă au venit 
cîțiva meseriași de la construcții. 
Dar, în loc să repare defecțiunea, 
au spart și mai mult tavanul, pere
tele și le-au lăsat așa".

Kacso Carol, apartamentul 130. 
„Am plătit 600 lei pentru zugrăvirea 
apartamentului și acum, după abia 
o lună și jumătate de la zugrăvire,

|>. BREBEN

(Continuare in pag. a 3-a)

Mai mult ca oricare ano- 
" timp, explozia primăverii, 

prin întreaga-i suită de mi- 
■, resme și nuanțe, ne-a tonifiat

,, ne-a amplificat dorințele, ne-a
<> mării exigențele. Ne îmbată
" miresmele aduse de adierile.

' proaspete din livezi, ne forti-
" fică puterile cerul azuriu, in-

treaga zare inundată de lumi- 
(1 nă, ne bucură fiecare cren-
1 guță pe care au „explodat"
l puzderia de mugurei. Totul,
i tot ce renaște, tot ce reînvie
l pare mal frumos, mai desă-
♦ vlrșit. $i vrem să fim in ton
♦ cu desăvlrșirile regenerării I
♦ Vrem șterse petele anotimpu-
f Iui hibernal; vrem în jurul
t nostru mai multe spații ale
| frumosului, mai multe oaze
j optimi/.ante I Din acest Imbold
| am luat cu asalt locurile pu-
i blice, terenurile ce-nconjoard
ț blocurile. Nivelăm, curățăm,
f plantăm spre a avea in preaj-
T ma noastră covoare nesfirșite
| de glie, flșii multicolore de
| Hori și arbuști și mai ales cu-
j răfenie. De aceea apucăm
î în zilele astea însorite cozile
I greblelor, htrlețelor și, cot la
I cot, tineri și virstnici, femei
T și bărbați ne exprimăm prin

fapte dorința unanimă de a ne 
T face mediul urban mai plăcut,
I mal civilizat. Ne transformăm
I fn entuziaști activiști obștești
| și prin exemplul și îndemnul

nostru ne chemăm și seme
nii la aceeași dăruire: înnobi
larea urbei.

Dar, In contextul acesta qe- 
neral de emulație cetățeneas
că apar șt asonanfe. Toți lo
catarii blocului sau ai străzii 
au pornit la treabă. Greblează, 
sapă, adună murdăria din jur. 
Pe lingă conștiința utilității 
acestei îndeletniciri, le dă sa
tisfacție și spiritul de solida
ritate care-i unește intr-un 
singur val entuziast, și-i de
termină să lucreze pină la nă
duși re ca in propria lor livadă 
Dar iată că satisfacția e le
zată în mod supărător de in
sul care se așează în mijlo
cul zonei verzi și începe să 
bată „șaizecișișase" fără pic 
de jenă față de semenii lui. 
Mai mult : intrigat (fl) de do
jenile reprezentantului orga
nului administrației de stal 
răspunde cu o crasă imperti
nență : „Ce vrei dom-le, doar 
nu-i moșia lui tată-tău".

De unde răsări individuie 
care porți conștiința prăfuită 
demnă de vremurile de mult 
înmormtntate de Istorie și sfi
dezi cu atîta zel etica cetățe
nească, emulația noastră co
lectivă spre a ne face ambian
ța mai frumoasă, mai demnă 
de primăvara vieții noi ?

f. DUBEK
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Delegatul de Malul Spart
E o zi de toamnă aurie și 

'Doise loan se plimbă agale 
pe străzile Lupeniului. Urmă
rește nostalgic zborul frunze
lor ruginii și, deodată, privirea 
Îi cade pe o firmă: „LL.H.S. 
Șantierul Lupeni". Asta-i I își 
zice Moise în gînd și intră la 
șefii șantierului. Le explică, 
pe scurt, că e maistru și că 
„i-ar face o angajare". Cîteva 
rînduri scrise pe o coală și ce
rerea se aprobă fulgerător. Si 
mai explică Mofse, tot pe 
scurt, că ar putea aduce nis
caiva muncitori de înaltă ca
lificare, strict necesari șantie
rului, dacă...

In doi timpi și trei mișcări, 
celui mai proaspăt angajat al 
șantierului — în acea zi de 
toamnă aurie — i se laminea
ză foi de drum și ceva bănuți 
— drept acont pentru 
rii meșteri", toate la un 
valori nd 1 396 lei și 50 
bani.

Cum șefii de la șantier 
veau o leacă de timp disponi
bil ar fi vrut să-l mai vadă 
o dată la față pe vrednicul lor 
delegat (despre care aveau să 
afle abia peste mai multe luni 
că-i originar dintr-o comună 
denumită Malul Spart) să mai 
lăilăsuiască un pic. N-au avut 
parte de această fericire pen
tru că Moise n-avea timp de 
taclale. Si dus a fost I

Toamna aurie s-a sfîrșit, a- 
poi a început cerul să-i tri
mită pămfnlului fulgi de nea 
jucăuși. Conducătorii șantieru
lui continuau să privească pe 
geam și tresăreau Ia fiecare 
ușă deschisă. Degeaba însă I 
Delegatul de Malul Spart

Foileton
>ii

,viito- 
i loc 

de

a-

n-avea de gînd să-și iacă a- 
pariția.

între timp, istețul voiajor 
își făcuse deja intrarea și la 
LL.H.S. din Capitală (de care 
aparține șantierul din Lupenl) 
și cu aceeași nemărginită bu
năvoință și încredere primește 
alte foi de drum și alți bani 
— în total 1418,50 lei.

A venit primăvara, au răsă
rit ghioceii, a Înflorit apoi și 
liliacul, dar Moise n-a mai 
vrut să-și arate fața celor de 
la șantierul din Lupeni. Fă- 
ctndu-se apel la miliție pentru 
a i se da de urme s-a consta
tat o „mică greșeală": nu i 
se ceruseră nici un fel de date 
personale.

...23 noiembrie 1067. Lovitură 
de teatru. Eveniment de seamă, 
surpriză și bucurie de nedes- 
cris la șantierul l.L.H.S. din 
Lupeni: bunul si călugăritul

delegal de Malul Spart se in- . 
lățișează la Lupeni. Motivea
ză inocent că a lipsit un an 
fiind reținut pentru... huliga
nism.

„Toarnă" Moi.se la repezea
lă o altă cerere și tot atît de 
urgent este aprobată: „Fiind 
calificat ca instalator de apă, 
rog să fie angajat". Rodeunu 
Dumitru, contabil șef. „Se pot 
face forme de angajare ca 
muncitor necalifical". $ef ser
viciu organizarea muncii, C. 
Rotescu. „Se repartizează la 
Valea de Pești, la tov. Mari
nescu". $el șantier, ing. Gas
ton Constantin. Cu cele trei 
semnături fn buzunar primește 
și un rind de haine călduroa
se (in valoare de 329 lei, da
toriile ridieîndu-se acum la 
3144 lei) că doar n-a văzut 
încă nimeni delegat de Malul 
Spart căruia să-i clănfăne dinții 
de frig.

Si iar a plecat Moise in pri
begie iără să lucreze nici cel 
pufin o oră pe șantier.

L-ați întllnit cumva pe unul 
Moise, meșter șarlatan ? Gfn- 
diți-vă și la faptul că meditlnd 
Ia festa care le-a jucat-o, șefii 
șantierului I.L.H.S. din Lupeni 
se uită plini de speranțe pe 
ferestre, tresar la sclrțîitul ușii 
și așteaptă un delegat de po
mină.

Francisc VETRO

Caleidoscop
Politie
subacvatică

Pe Coasta de Azur (Franța) și-a în
ceput activitatea prima politie sub
acvatică din lume. Ea a trebuit creată 
din necesitatea de a păzi bogățiile 
de pește din Marea Mediterană care 
sînt distruse masiv de braconierii 
acvanauti. Acești braconieri încalcă 
adeseori regulile vînătoarei sub apă, 
folosind proiectile cu acid carbonic.

Membrii politiei subacvatice ur
mează în prealabil o pregătire spe
cială. Ei învață 
tr-nn elicopter, 
sub apă la o 
m, să vină în 
ș. a.

Cei care siht prinși 
costum de acvanaut, 
proiectile cu acid rarbonic sînt 
mendati sau chiar închiși, după gra
vitatea cazului.

prin analogie cu cnvîntul „motel" 
este alcătuit din primele două litere 
ale cuvîntului boot in olandeză, 
boot în germană și boat in engleză, 
care înseamnă vapor, corabie, și a 
doua silabă a cuvîntului „hotel".

Botelul este un nou tip de hotel 
construit recent în Olanda, nu pe 
uscat ci pe apă. Este* o clădire cu 
patru etaje, prevăzută cu tot con
fortul 
turiști,
panii la diferite cursuri ele. Botelul 
este proiectat pentru circa 250 de 
persoane. I.a parter și etajul I se 
află sala de mese, sala de cinema
tograf, sala de emisiuni televizate 
și cabinete de lucru.

modern și care adăpostește 
lucrători sezonieri, parlici-

■ '

M1H
Primii soliști in uvertura primăverii.

Foto : S. Fissqus

sa sară în mare din- 
să stea și să înoate 

adîncime pină la 
ajutorul colegilor

sub apă 
înarmați

40 
lor

în 
cu 
a-

ȘTIAȚI CA
UNA DIN cele mai mari edituri 

engleze a început să lucreze la un 
cutalog al tuturor cărților apărute 
în Europa occidentală de la desco
perirea tiparului pină astăzi.

El va cuprinde circa 13 milioane 
de titluri și se va compune din 610 
volume, de cite 700 pagini fiecare.

Lucrările pentru pregătirea ediției 
vor dura 12 ani.

★
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ există 

iO 000 km de linii de cale ferată e- 
iectrifieată.

★
ÎN PREZENT, 15 Ia sută din pro

ducția mondială de țiței se obține 
din sonde construite In mare.

• •
MATERIALUL din care este con

struită celebra piramidă a Iui Kheops 
cîntărește 10 milioane, tone.

★
POTRIVIT dalelor statistice ofi

ciale în Africa în fiecare an apro
ximativ 14 000 de persoane care se 
lansează în 
cad victimă 
file. Aceasta 
tatea țărilor
crocodili se află sub 
ver.

nia a produs 2 063 000 automobile 
din care 781 000 mașini de mic litraj, 
situ în du-se astfel 
lumea capitalistă 
R.F.G., iar India a 
tomobile, inclusiv 
traj.

pe locul trei în 
după S.U.A. șl 
produs 67 700 au- 
26 900 de mic 11-

vinâtoarea de crocodili 
atacurilor acestei rep- 
cu toate că in majorl- 
africane vtnătoarea 

un control
de

se-

★

producția deÎN ULTIMII ANI,
automobile a Japoniei și a Indiei 8 
crescut considerabil. In 1966, Japo-

★
ÎN CEHOSLOVACIA au fost pro

duse două noi tipuri- de motociclete 
— Iawa-90 — adaptabile pentru 
rism și competiții de motocros.

★
I.A INSTITUTUL BOTANIC al 

cademiei de Științe a U.R.S.S. 
terminat recent elaborarea unui 

cuprinde caracteristicile 
a peste 30 000 de plan- 
mondială.

★
ÎN JURUL polilor Pămîntului nu 

s-a înregistrat pînă fn prezent nici 
un centru seismic.

dreptar care 
cromozomice 
te din flora

Hotel, motel...
dar botei ?

Nici nu am apucat să ne obișnuim 
cu noțiunea de motel și lată că în 
limbă se introduce un nou cuvint — 
„botei".

Termenul „botei', care a apărut

Simfonie pentru
mașini de scris

• Poate oare 
înlocuiască o 
rii britanici n-au decît să hotărască 
— recent, ei au asistat la premiera 
unei „Simfonii pentru 156 mașini de 
birou" scrisă de compozitorul ger
man Rolf Libermann.

Instrumentele muzicale tradiționale 
fuseseră înlocuite cu mașini de scris, 
de multiplicat, de calculat, teleim
primatoare, case de bani, distribui
toare de hîrtie de lipit etc. Orches
tra a fost dirijată de... un ordinar 
electronic. Nici nu se putea altfel.

săo mașină de scris 
vioară ? Telespectato-

1st oria
A brățării...

unor
1

podoabă
— des- 

așezările

obiecte

Numeroasele obiecte de 
— mărgele, cercei, brățări 
coperite în mormintele și 
triburilor celtice de pe teritoriul Eu
ropei au atras de mult atenția ar
heologilor. îndeosebi au uimit, prin 
lucrătura lor ireproșabilă în fili
gran, elegantele brățări foarte ne
tede și fără nici o lipitură.

Podoabele descoperite mai tîrziu 
ca, de pildă, cele ce datează din 
timpul imperiului roman, nu mai au 
aceleași calități. Brătările cu aspect 
de inel din antichitate se confecțio
nau din sticlă care la început se 
trăgea, se curba, apoi se 
Arta confecționării inelelor
pitură se considera uitată și pier
dută pentru totdeauna. Nn de mult,

oamenii de știință au reușit să afle 
arta ultimilor suflători de sticlă afri
cani din tribul Nupe (Nigeria cen
trală) care confecționează dintr-o 
bară de sticlă obișnuită, brățări cu 
aspect de inel, netede și fără lipi
turi.

Intr-un cartier mărginaș al orașu
lui Rida, locuiesc cîteva familii ca
re alcătuiesc 
Datorilor de 
„massaga" și 
noscută arta
din nisip și sodă', dar că astăzi este 
mult mai 
fabricată 
ropa".

Astfel, 
s-a putut 
liculei și 
cesul de
și explica.cum au reușit ei să creeze 
micile lor „capodopere din sticlă".

ultimul 
sticlă, 
afirmă 
de a

atelier al su- 
Ei se numesc 
ca le este cn- 
„fabrica sticlă

„încleia". 
fără 11-

— Ne căsătorim, ori o lăsăm pe altă dată ?
V. Mibăilescu

Mezoscaf
destinat explorării
curentului
Golfstream

deplasare este de 
poate cobori pinfi 
Echipai cu un la- 
găzdui 6 persoane

Mezoscaful cunoscutului oceanolog Jacques 
Piccard a fost prezentat miercuri reprezentanți
lor presei, înaintea transportării sale in Florida, 
de unde va pleca în expediția pentru explora
rea Golfstreamului Ia mare adîncime. De forma 
unui cilindru, mezoscaful are o lungime de 15 
metri, pereți groși de 35 milimetri și cînlărește 
130 tone. Viteza maximă de 
5 noduri pe oră. Mezoscaful 
la adîncimea de 1 200 metri, 
borator de cercetări, el poate
timp de patru săplămîni. Prezentind natura cer
cetărilor, Jacques Piccard a arătat că mezoscaful 
va naviga cu o viteză moderată de 1,5 pină la 
2 noduri pe oră Ia adîncimi variind intre 100 și 
700 metri, ceea ce va permite efectuarea unor 
observații inedite asupra temperaturii curentu
lui, vieții submarine, precum și asupra compo
ziției chimice a apei oceanului. 29 de hublouri, 
70 proiectoare și numeroase camere de televi
ziune fixate în exteriorul navei, vor facilita ob
servațiile științifice.

>.<
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O FIRMA

oameni cumse- 
pasarelă, admi
și, într-o piață 
privit bine jur-

mașină, 
local din 
la noi", 

rog, știti

rezis- 
i me

unde

Iată-mă — descălecător din nea
muri străvechi și din acceleratul de 
București pe un peron de -gară al 
unui orășel de murite la ora 6 dimi
neața. îndrumat de 
cade, am trecut o 
rînd curățenia gării 
liniștită, după ce am
împrejur, m-am adresat primului șo
fer care-și aștepta răbdător 
clientli în propria-i 
tind chemării unui 
diata apropiere „Hal

— Fiți amabil, vă 
se află hotelul ?

— Da, sigur ! Poftiti în mașină.
Așa au început necazurile mele. 

® dată urcat în mașină am avut o- 
cazia, prin amabilitatea șoferului, să 
cunosc și orașul. Am întîlnit în drum 
crama, halele orașului, blocurile turn, 
alte cartiere de blocuri, o Casă de 
cultură, un cămin studențesc, o poș
tă frumoasă. Am urcat apoi — șo-

iittiHli

DISCRETA
lei ul văzîndu-mă necunoscutor al o- 
rașului s-a transformat ad-hoc și 
benevol în ghid pe lînqă o tipo
grafie, drum puțin cam întortocheat, 
care însă ne-a scos în frumosul car
tier de blocuri aflat în jurul unui 
spital liniștit. Am coborît pe lîngă 
o biserică și — pe semne că în taxi 
era miros de benzină, ceea ce eu nu 
suport — cînd a oprit aratîndu-mi 
hotelul : aici, pe ușa aceasta... A- 
tunci mi-a venit rău. După ce mi-am 
revenit din amețeală și uimire (toa
te drumurile duc la „Hai 
am înghițit în sec și am
ferului 23,50 iei zicînd jumătate-n 
glumă, jumătate serios.

— Scump hotel, domnule ’
La care amabilul ghid, aruncând 

o privire discretă spre firma și mal... 
discretă a hotelului, s-a

— Ce să-i facem. Știti 
nostru, firmele... nu se văd

la noi"?) 
plătit șo-

justificat: 
In orașul 
prea bine.

ușor să folosească, sticla 
„în cantităti mari în Eu-

2 000 de ant
ajutorul pe-

aproape după 
reconstitui cu 
a aparatului fotografic pro
creare al meșterilor celti

• ••și a briciului
Bărbieritul se practica din vechea 

antichitate. Bricele se numără prin
tre obiectele cele mai des întîlnlte 
la săpăturile arheologice. Milenii 
de-a rîndul bărbații au purtat bărbi 
lungi. Apoi, ei au început să-și smul
gă firele de păr de pe obraz si chiar 
să le ardă cu un tăciune. Acest mod 
de „ras" s-a practicat pînă în peri
oada tîrzie a Evului Mediu, iar li
nele triburi înapoiate îl mai prac
tică și astăzi. Pe alocuri se mai fo- 
losesc încă cochilii ascuțite de midii 
ca la începutul epocii de piatră. 
Mai tîrziu, tot în epoca de piatră, 
bricele 
ne. In
In a 
bronz,
din bronz. Bricele cu 
lăzi au fost descoperite prima dată 
în cadrul unor săpături făcute în 
Danemarca. Ele datează din epoca 
de bronz.

se confecționau din creme- 
Europa bricele 
doua jumătate 
Initial ele se

s-au răspîndlt 
a epocii de 
con fectionai! 

forma de as-

DEFINIJII
Zăpadă: Matreata cerului pe în

tinsul pămîntului.
Diabetic: Om cu multă dulceață. 
Vini: Aer grăbit.
Moașă : Prima femeie care ne iese 

în cale !
FOTBALISTICE :
Minge de fotbal : Bătută de 20 de 

tiinerâ și îmbrățișată numai de 2.
Lovitura de la 11 metri — coș

marul portarului și visul golgeteru- 
lui.

Fluier — biberonul arbitrului.
Careul de 16 metri — scenă de 

teatru pentru unii fotbaliști care 
solicită penaltiuri.

Driblor — slalomist.
Nicu SBUCHEA

Jocuri distractive

csD I n o h i m i e

Feminină
(monoverb : 5—10)

Mihai CODREANU ^-Petroșeni

Ing. A. SAIMAC — Petroșeni

M. ST.

Locui- 
la munte 6) Dăruire în 
— Calitate a alcoolu- 

ex. (pl.) 7) Țara căută- 
de aur — Fuse... de

laborator — Are acope- 
în aur 2) E cu soț sau 
— Radiu — Din metal sau 
hîrtie... 3) Argon — Ră- 
numai cu miezul 4) Ultra-

Ing. Olimpia ALMAȘAN
Petroșeni

Drumuri enigmatice
(biverb: 6,11)

am cerul mina fetei

mai 
dă-

La unele bulele din Petroșeni pre
paratele calde nu sini întotdeauna 
proaspete :

Clientul:
— Vă rog

ttîrnâciori, pentru că
Ospătarul:
— Mă mir I Acum

clienții i-au lăudat.

schimbați-mi acești 
slnt alterați.

cîteva zile toți

către el și, printre sughițuri, îi spuse 
că s-a rătăcit. Distrat cum era, nu-l 
prea băgă fn seamă pe copil, II luă 
de mină și porni spre casă.

— Nu-i nimic, dragul meu. Nu mai 
plinge, și vino la mine, deocamdată*

Ajuns acasă îl dă In primire fiicei 
mai mari, adresîndu-se fn același 
timp neveste-si.

— Dragă, am găsit băiețelul pe

— Ce, tăticule, d-fa ești sub pa
pucul mamei ?

★

Ginerele : Că nu m-ai dat afară 
din casă cînd 
dumltale.

Din botanică
(biverb : '4,6)

★

de 
la

la

5 ani 
măcelăria

este trimisă de 
din apro-

măcelar și vezi dacă

O fetiță 
mama ei 
piere.

— Du-te
are niște picioare frumoase de vițel.

— Ce-ai adus ?, o Întrebă la îna- 
- paiete mama.

— Nimic. Măcelarul n-a ieșit de Ioc 
de după tejghea și n-am putut să 
văd dacă are sau nu picioare de 
vițel.

★

Fericit că i se născuse al 12-Ica 
copil, un cetățean dă- fuga în oraș 
să se „cinstească". Pe o străduță 
lăturalnică un copil se Indreuplă

n — Domnule 
ăSNJti-mă de ce 
ei Mudy, naște la cinci luni după că

lătorie. Să fie ceva anormal î
— Totul este normal și nu te a- 

mărt, domnul meu, pentru că acest

doctor, vă rog lămu- 
soția mea, drăgălașa pJ Un bogătaș 

xnăritat. Cea

u
stradă. Aveți grijă de el, vă rog, 
pină vedem al cui este.

— Dar, parcă ai lnebunit, băr
bate I Copilul este Marcel al nostru.

lucru nu 
o singură

fi se poate 
dată.

ir

Spune-mi

— Nieule, mama țl-a poruncit să 
lași jocul și să-ți vezi de lecții.

întlmpla tleeU

sincer ginere, 
mea ?

'T Socrul:
• e^ti mulțumit de fata

Ginerele: Da. Totuși de un fapt 
tot am să mă plîng.

Soerul: Spune-mi fără nici o jenă.

avea două iele 
mai în vîrstă și 

urltă lntîinește un bărbat care 
dea tlrcoale casei bancherului.

— Pe cine căutați, domnule ?
— Pe tatăl dv. Vreau să cer mîna 

uneia dintre cele două fete.
— A căreia dintre noi ?
— Nu știu fncă. Dacă tatăl este 

bine dispus, cer pe sora dv., iar da- 
că-i rău 
cer mirui

dispus, vai fi constrins să 
dv.

★

De ce ?
Pentru că zgircită cum ești, 
alineat singură mărul și lui 
nu i-oi ii dat nici măcar o

bine era dacă ai fi fost fn 
locul Evei.

Ea:
El: 

al fi 
Adam
mușcătură.

Ea : lit și ?
El: Ai fi scutit 

catul strămoșesc.
omenirea de pă-

Culese de
c. danila

ORIZONTAL: 1) Sistem de 
decelare a componentilor —■ 
Ne servește comprimate de... 
„tinerețe" (savantă română) 
2) Indicativ de calitate (fem.)
— Substanțe simple 3) Acum !
— Pd. — Concentrat de calciu 
organic 4) Elementul care a 
deschis era modernă în chimie
— Substanțe toxice de luptă !
— Stațiuni de mașini și trac
toare ! 5) Marte la greci — 
Bătrîna gîscă cenușie... de 
Kebne-Kajsee, șefa cîrdului din 
tara de basm a lui Nils Hol- 
gerson — In acid ! 6) Agrafă
— Expresie algebrică 7) Se are 
în vedere și se calculează la 
orice analiză — Cristal de pro
veniență franceză 8) Aparat 
pentru combustie (pl.) — Net ! 
9) Tuliu — O produc unele

substanțe de piele 10) Indemî- 
nare (pl.) — Astatin 11) Scade 
temperatura — Sînt utilizate 
numai sub zero grade 12) 
...Aslan — Substanță folosită 
în tratamentul glaucomului 13) 
Cei doisprezece fii ai lui Ura
nus — Responsabil cu reduce
rea... vitezei.

VERT1CA1 : 1) Necesare pen
tru 
rire 
fără 
din 
mas
marin natural, cunoscut la noi 
ca albastru de Voroneț 5) Aur 
— Cerat la mijloc! 
tor de 
muncă 
Iul de 
lorilor

timp 8) Khelaton (etilen dia- 
mino-tetra acetat) — Folosit 
pentru a da lemnului o tentă 
închisă — Carbon și fluor 9) 
Radicalul alcoolului amilic — 
Simbolic... în Martie 10) Gră
sime animală — A scris 
„Vinul de viată lungă" 
Nume turcesc 11) Lene! 
„Lame' paralele (sing.) — Sub
stanță de bază în tăbăcărie 12) 
Caracterizează era noastră din 
punct de vedere tehnico-știin- 
țific — Amînoacid component 
al proteinelor vitale 13) Piatră 
rară (pl.) — Din nou.
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Pe scena Casei de cultură

„lucii
de Donizetti

a 
a 

de multă vre- 
că printre rui- 
cavaler necu-

lordul Enrico

care fă- 
sa Lucia 
căsători 

favoritul

In opera „Lucia de Lemermoor", 
incepînd din tabloul I ne sînt În
fățișați curtenii și vînătorii din cas
telul Rovenswood care sînt îndem
nați de Normano să cerceteze toate 
împrejurimile castelului pentru 
descoperi taina groaznică sub 
cărei apăsare trăiesc 
me. Bănuiau cu toții 
ne s-ar ascunde un 
noscut.

Stăpînul castelului,
Asthon, li destăinuiește lui Raimon
do, confesorul familiei, situația grea 
In care a ajuns In urma căderii de 
la putere a partidului din 
cea parte și că numai sora 
l-ar putea salva, dacă s-ar 
cu lordul Arturo Bucklaw, 
reginei Marla.

Raimondo, însă, îi atrage atenția 
că nu e momentul potrivit pentru a- 
ceasta întrucît Lucia mai deplînge 
Încă moartea mamei sale și nu s-ar 
putea gindi la căsătorie. Se poves
tește cum într-o zi Lucia, In timp 
ce se plimba pe o alee singuratică 
din parc, a fost atacată de un taur. 
In aceeași clipă s-a auzit o detună
tură și fiara a căzut la paniînt.

De atunci Lucia e îndrăgostită de 
un tînăr necunoscut care l-a salvat 
viața. Se bănuiește că tînărul necu
noscut ar fi chiar Edqardo Ravens
wood. dușmanul de moarte al fami
liei Asthon.

In tablou] II, Lucia, cu confidenta 
ei, Alisa, își așteaptă iubitul într-o 
aripă 
oare-i 
plece 
părăsi 
Luciei

a parcului. Sosește Edgardo 
spune Luciei că el trebuie să 
în Franța. Dar, înainte de a 
tara, hotărăște să ceară mîna 
și să facă pace cu fratele ei

Enrico. Lucia propune ca iubirea lor 
să rămînă o taină, apoi cei doi își 
jură reciproc credință, logodindu-se 
în taină după care Edgardo pleacă.

Fratele Luciei hotărește să o că
sătorească cu Arturo Bucklaw spre 
a reintra din nou în gratiile curții 
regale. Enrico o roagă pe Lucia să 
uite trecutul și să alunge din inimă 
ei dragostea pentru Edgardo. Dar 
ea refuză spunînd că i-a jurat cre
dință. Atunci Enrico îi dă scrisoarea 
falsă, care o mlhnește pînă la dez
nădejde, clnd află că Edgardo, că
ruia i-a dăruit inima cu toată sin
ceritatea, iubește pe alta. Pînă la 
urmă, Lucia cedează în fata fratelui 
și consimte să se căsătorească cu 
Arturo.

In sala de recepție a castelului 
invitații așteaptă sosirea lui Arturo 
în vederea semnării contractului 
de căsătorie. In momentul Încheierii 
legămîntului de căsătorie, apare pe 
neașteptate Edgardo, In căutarea lo
godnicei sale, rămînînd înmărmurit 
la cele ce vede.

Edgardo o acuză pe Lucia că a 
călcat jurămîntul netinlndu-și pro
misiunea dată. Lucia vrea sfi-l ex
plice toate cele întîmplate, dar Ed
gardo nu le ia în seamă. Revoltat el 
aruncă inelul de logodnă blestemîn- 
d-o, apoi pleacă.

In tabloul VI ne este înfățișată 
petrecerea de nuntă ca și cum nu 
s-ar fi tntîmplat nimic, Iar în ulti
mul tablou ne este înfățișat sftrșltul 
tragic al lui Edgardo, oare disperat 
de moartea Luciei își curmă viața 
cu un pumnal.

ION LUNCA

In fata casei de cultură din Petroșeni, Înainte de spectacol.

Creșterea gradului de rentabilitate — 
obiectiv central in toate(Urmare din pag. 1)

depășite 
energie 
cu 0,24 
ale în-

Cele mai

medie pe C.C.V.J., au fost 
la materiale cu 2,02 lei, la 
cu 0,13 lei, la amortismente 
lei, la cheltuielile generale 
treprinderii cu 0,46 lei.
mari depășiri la acești indicatori au 
fost înregistrate la minele Petrila, 
Lonea, Aninoasa și Uricani.

O situație similară există șl Ia 
I.O.I.L., cooperativele meșteșugărești 
din Petroșenl șl Lupeni, în panifi
cație.

F
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Bîndurile noastre pe... litoral

îi Interesează in 
partida de la Cons- 
privind la televizor 
la radio, gindurile 
îndrepta spre litoral 

să stăvilească

Din cele șapte meciuri ale etapei 
de duminică a campionatului divi
ziei A de fotbal, pe înfiăcărații su
porteri ai Jiului 
mod deosebit 
tanța. SIind și 
sau ascultînd 
noastre se vor
unde Jiul va căuta 
atacnrile în... valuri ale cvartetului 
ofensiv constănțean, format din Sasu, 
Tnfan, Iancu și Kallo. Deși jocul 
practicai de echipa noastră, miercuri, 
în meciul de cupă, și rezultatul n-au 
confirmat așteptările, sperăm totuși, 
într-un rezultat onorabil la Cons
tanța. Ca în țoale meciurile din de
plasare, și la Constanța, Jiul va 
practica lin joc deschis, ofensiv, In 
continuă mișcare. Pe această linie 
continuă să pregătească echipa an
trenorii Șt. Coldum și dr. V. Frîn- 
cnlescu. Dacă atacul nostru va fi 
în vervă, iar apărarea va juca de 
aȘa maniferă incit să avem din nou 
reprezentanți în echipa etapei, pu
tem avea certitudinea că ne vom în
toarce cn iruntea sus de la Cons
tanța.

Deși joacă pe teren propriu și de
ține o formă bună, Minerul Lupeni 
are o misiune grea în fața echipei 
Electroputere Craiova, tina din pre
tendentele Ia titlu In seria vest a 
diviziei C de fotbal. După cum am 
mai arătat, terenul propriu, forma 
bună și puterea de luptă sint doar 
cîteva din atnurile ce-i Indică iavo- 
riți pe lupeneni.

★

in cadrul campionatului interju- 
dețean, seria Valea Jiului, <el mal 
important meci se va desfășura la 
Petrila, unde Știința Petroșeni va 
intîlni pe I.G.O. Hunedoara. Mare fa
vorită este Știința care se va strădui 
să nu-și dezmintă titlul de lider 
autoritar și mai ales să nu rateze 
și anul acesta calificarea în divizia 
C, pentru care are în prezent „bi
letele" în buzunar.

Așteptăm cu încredere partidele, 
sperind totodată să nu fim dezamă
giți de favoriții noștri.

D. G

PRONOSTICUL NOSTRU
pentru concursul Pronosport nr. 14 din 7 aprilie 1968

1. Steagul roșu 
Z
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

1©.
11.
12.
13.

U. T. A.
Dinamo Bacău
Rapid
Farul
F.C. Argeș 
Chimia Suceava
C.F.R. Pașcani
C.S.M. Reși|a 
Minerul B. M. 
Ind. Sîrmei
Olimpia Oradea 
Gaz Metan Mediaș

— Steaua 1
— Petrolul 1 '
— Dinamo București x 1
— U. Cluj 1
— Jiul 1 x
— A.S.A. Tg. Mureș 1
— Chimia Rm. Vilcea 1
— Politehnica lași
— Politehnica Tim.
— Crișul Oradea
— Metalul Huned.
— C.S.M. Sibiu
— Vagonul Arad

x 2
1 x

1
1
1
X

unltafile economice
I Atenție -
I calitatea I

atilurtine trebuie lichidată, fiind 
fund dăunătoare economiei.

pro-

caii- 
pla- 
eco- 
maf

a constituit principala cauză 
a împiedicat livrarea a 26 622 
de cărbune spălat normal. 6 792 
de cărbune pentru cocs. In

Povara 
cheltuielilor 
neproductive

speranță, nu se 
face sport 
de masă

Nerespectarea criteriilor de 
late se răsfrînge nefavorabil pe 
nuri multiple asupra situației 
noniice a întreprinderilor. Cele
mari pierderi înregistrate în cadrul 
G.C.V.J. se datoresc nerespectării 
indicatorului de calitate la cărbu
nele brut extras. Pentru depășirea 
conținutului de cenușă în cărbunele 
brut s-au rebutat exploatărilor mi
niere în două luni 20 489 tone de 
cărbune. Conținutul ridicat de ce
nușă 
care 
tone 
tone
schimb s-a depășit planul de pro
ducție la mixte și șlam, al căror 
preț de vînzare e mult mai scăzut.

Pierderi din cauza calității neco
respunzătoare a producției au fost 
înregistrate și în alte unități. La 
Vlscoza Lupeni, avîndu-se în vede
re diferența mică la preturile de 
vinzare cu ridicata între calitățile 
A și B 
sporirii 
tate B 
me de 
pentru
clarii au refuzat o producție In va
loare de 78 000 lei. Lucrările de ca
litate slabă pe șantierele de con
strucții șl montaje, la I.L.L. și I.C.O. 
produce nu numai greutăți în reali
zarea planului, dar și 
plus pentru remedieri.

In adunarea activului 
Comitetului municipal
că în acțiunea de sporire a eficien
tei economice calitatea este un fac
tor esențial care trebuie să stea în 
centrul atenției. Trebuie combătută 
cu cea mai mare hotărîre practica 
unor cadre tehnice care consideră 
că nu se poate realiza o producti
vitate ridicată în condițiile respec
tării cerințelor de calitate. Această

ale firelor, se merge pe linia 
cantităților de fire de call- 

care nu rfttirti" rrtîtM proble- 
fabricație. La I. F, Petroșenl, 
deficiente calitative benefi-

După 
antre-

clasa a IV-a a Șco- 
2 dim Lupeni. Fiind 
participantă, aceas- 

anl a cules vii a-

Activitatea economică a unităților 
continuă să fie îngreunată de chel
tuieli neproductive. In două luni, pe 
raza municipiului Petroșeni s-au în
registrat 2 694 000 lei cheltuieli ne
productive, din care numai la C.C.V.J. 
2 227 000 lei. Cheltuieli neproducti
ve ridicate s-au înregistrat, de ase
menea, la I. F. Petroșeni, T.C.M.M., 
Grupul T.R.C.H. Ponderea cea mai 
mare în aceste cheltuieli o dețin lo
cațiile C.F.R.. precum și rebuturile, 
amenzile, declasări și deteriorări de 
produse din cauza încălcării disci
plinei tehnologice, contractuale și de 
producție.

întreaga răspundere oentrir aceste 
cheltuieli revine conducerilor teh- 
nico-administrative, deoarece ele se 
datoresc deficientelor în activitatea 
de producție, aprovizionării și des
facerii produselor.

Lichidarea stocurilor supranorma- 
tive, folosirea cu o înaltă eficientă 
a fondului de timp 
folosirea din plin a
și redistribuirea celor nefolosite sînt 
sarcini de mare răspundere pentru 
ridicarea rentabilității unităților e- 
conomice. In întreprinderile care 
primesc dotați! de stat trebuie acti
vizate și lărgite colectivele consti
tuite în vederea acțiunii de rentabi
lizare, a căror atenție trebuie orien
tată spre studierea posibilităților de 
mobilizare a tuturor resurselor în 
scopul renunțării într-un timp scurt 
la dotațiile de stat.

In fiecare unitate, toți factorii tre
buie atrași le activitate rodnică, pli
nă de inițiativă și răspundere pen
tru îmbunătățirea continuă a eficien
tei economice !

de lucru, 
utilajelor

cheltuieli în

de partid al 
s-a subliniat

speranțe 
sportul Îndrăgit și, 
un loc pe podiumul 

Cuvinte de laudă
tatălui acestei fetite,

mult 
peste 
cărn
ii a- 

în

nevoie de o 
pentru a se 
de antrena- 
antrenamen-

La recentele campionate republi
cane de tenis de masă ce au avut 
ioc la București în sala Floreasca, 
tlnăra noastră campioană județeană 
la junioare Gyongyoși Ildico a cu
cerit un loc onorabil. 
Închiderea campionatelor,
noarea federală Ella Constantl- 
nescu a apreciat elogios talentul ti
nerei eleve din 
Iii generale nr. 
cea mai tlnără 
tă fetiță de 10
plauze pe tot parcursul campionatu- 
tul.

Din partea noastră, celor care am 
fost cu glndul alături de ea, îi do
rim tinerei noastre 
succes In 
cîțiva ani, 
pionatelor. 
dresăm șl
același timp antrenorul ei.

Pentru a Încuraja acest sport în
drăgit de mulțl tineri c 
mai mare preocupare 
crea la Lupeni condiții 
ment. ®r, deocamdată
tele se desfășoară împreună cu hal
terofilii șl boxerii în aceeași sală. 
In bugetul alocat Asociației 
sportive „Minerul" Lupeni pe 
anul 1968, secția tenis de masă 
nu beneficiază de nici un leu J Ne 
mal mirăm atunci, citi tineri talen- 
tați părăsesc cluburile noastre spor
tive, atrași fiind de condițiile stră
lucite oferite de alte cluburi ? Ar fi 
razul ca de pepiniera noastră de 
sportivi talon tați și cu perspective 
să se îngrijească „grădinari" adevă- 
rați care să pună umărul la ridica
rea sportului de performanță.

N. P.

O frumoasă victorie a handbalistelor noastre:
Școala, Sportivă. Petroșenl
Halloren Halle 11-9 (6«5)

adver- 
victo- 
o ob- 
sporti-

suocesiv 
frumoase,

pentru a nu părăsi

din Bulgaria și In 
din cedrul

A-

In primul meci international al 
anului, disputat acasă la Petroșenl, 
echipa antrenată de prof. Eugen 
Bartha a confirmat în compania 
unui adversar valoros, care s-a „zbă
tut" îndelung
terenul Învins, forma bună manifes- 
tetă-n turneul 
Capitală, In meciurile 
„Cupei municipiului București",
bordînd partida cu multă încrede- 
re-n forțele proprii, manifestînd, pe 
tot parcursul partidei, multă poftă 
<ie joc și... forță în șuturi, coechi
pierele Llei Barabaș nu le-au lăsat 
partenerelor de Întrecere decit In 
unele momente Iluzia c-ar putea 
obține un rezultat favorabil. Me
ciul a fost, totuși, dîrz disputat, 
oaspetele opunînd o rezistentă lău
dabilă. Deși mai bine dotate fizic, 
handbalistele germane n-au putut

face mai mult îu fata unor 
sare care-au dorit cu ardoare 
ria, au luptat mult pentru a 
tine. Primele minute aparțin
velor noastre. In minutele 2 și 4 
Mia Domșa (excelentă pe parcursul 
Întregului meci) înscrie spectaculos 
de la distantă. In min. 7, după ce In 
preadabil oaspetele reduseseră han
dicapul prin Horich (cea mai bună 
jucătoare a echipei din Halle), Mia 
Domșa transformă impecabil o lovi
tură de la 7 m, acordată ca urmare 
a unui fault clar la Csobanski. In 
minutul 24, pentru prima dată-n
meci, oaspetele restabilesc echili
brul valorilor : 5—5. Peste cinci mi
nute după pauză din nou egalitate i 
6—6. In min. 84 oaspetele preiau 
conducerea. Incepînd însă din acest 
minut jucătoarele noastre își sporesc 
eforturile, Barabaș și Domșa Înscriu

mai 
vlc- 

diferentă — 
de joc mal 
oare-au dat

pen-
(4), 

Hal- 
au

goluri core de care 
obținlnd, în final, o 

torie la două goluri 
rod al unei concepții 
clare și a dăruirii de
dovadă toate componentele echipei 
pelroșenene. Punctele «u fost În
scrise de Mia Domșa (7), Lta BaTa- 
baș (8) șl Maria Csobanski (1) 
tru S.S. Petroșeni șl HCrich 
Reidl (6) și Kipping (2) pentru 
loren Halle. Cele două echipe
folosit următoarele jucătoare: Ș. S. 
PETROȘENI: Maria Cltnțolii, Eva 
Ion eseu, Mia Domșa, Lia Barabaș, 
Georqeh» Moroșanu, Elena Savin, 
Maria Csobanski, Georgeta Nicoles- 
ou î HALL6RK3 HALLE: Knop 
(Winter), Rex, Hiurichs, Reidl, Ro- 
diq, Kipping, MUller, Hbrlch.

A arbitrat bine Marin Marin 
(Deva).

V. TEODOR ESCU

Prin asigurarea fondului necesar 
de marfă, întărirea controlului În
tregii activități, buna organizare a 
muncii In cadrul serviciilor 
tiei, Îndeplinirea sarcinilor ț 
zute în planul M.T.O., O.C.L. Ali
mentara Petroșeni a depășit sarcina 
trimestrială la desfacerea cu amă
nuntul cu peste 2 900 000 lei. Iată 
și unitățile care au contribuit în 
mod deosebit la acest succes: nr. 
18 Petroșeni (gestionar tov. 
C), nr. 22 Petroșeni 
86 Bănită (Vladislav 
trila (Szatmari P.), 
(Smaranda M.), nr.
nilă L), nr. 61 Lupeni (Giora V.) și 
nr. 79 Uricani (Barbu Clh.).

Anqhel 
G), nr. 
42 Pe-
Lonea

(Raica
A.), nr.

nr. 31
44 Vulcan (Dă-

Nemulțumirile
locatarilor
și indolențele
I.L.L-ului

(Urmate din pag I)

locuința arată ca și cum n-ar fi fost 
zugrăvită de cînd lumea. Iar pe casa 
scărilor e dezordine tocmai din vina 
unor locatari. De ce nu sînt obligati 
cei care produc stricăciuni să 
suporte ei înșiși remedierea lor ?" 

Cele trei Inițiale „I.L.L." 
cu 
am 
cu 
cui 
Iui
Lupeni. Dînsul ne-a declarat : „E 
adevărat că avem cam multe recla- 
mații de la locatarii din acest bloc. 
Dar din acestea doar patru au ră
mas nerezolvate. Insă, tocmai cele 
care vizează defecțiuni mari. Prin
cipala cauză a neremedierii acestora 
e lipsa de materiale. Decadal, îna- 

a 
loc 
sau 
cri
nii 

canti-

reveneau 
insistentă în discuții. Iată de ce 
socotit necesar ca în legătură 

nemulțumirile locatarilor din blo- 
200 să ne adresam și tovarășu- 
Voicu llie, șeful sectorului I.L.L. 

ne-a declarat :

intăm la întreprindere o situație 
necesarului de materiale dar în 
de materiale primim... adrese 
telefoane prin care ni se face 
noscut că nici la întreprindere 
se găsesc. Așa, de pildă, din
tatoa de 100 ml tuburi P.V.C. și 10 
kq soluție de lipit, pe care 
comandat n-am primit nimic. Ca să 
putem face o reparație, o-ricît de 
mică, cerșim materiale de la șantie
rul de construcții. -Constructorii 
ne-au ajutat de cîteva ori dar... în
treprinderea de locuințe și localuri 
Petroșeni, fiind tot în criză de ma
teriale, șantierul nu no mai dă ma
terialele cu „împrumut". Oare cînd 
se va rezolva problema aprovizio
nării sectoarelor cu materiale?

In ce privește dezordinea din sca
ra a IV-a a blocului 200, vom lua 
măsuri de îndreptare a lucrurilor. 
Vom constitui și comitetul de sca
ră. De asemenea. îi vom obliga pe 
administratori să controleze zilnic 
locuințele pe rare le administrează. 
Iar în cazul cînd nu vor trece ope
rativ la recuperarea bunurilor de
gradate de către anumiți locatari, 
stricăciunile li se vor imputa lor".

le-am

18,45

19,15

19,45 
20,00 
21,00

21,15
22,05

22,35
22,45
23,00

Discul de muzică simfonică
articol dificil ?

Se spune că aliindu-te
enla muzicii culte — simfonice, in
strumentale, de cameră sau de ope
ră — anumite sentimente de gene
rozitate determinate de afinitățile 
pe care le descoperi în profunzimea 
„expresiilor" lirice, epice sau dra
matice redate pe cale sonoră, te ri
dică deasupra intereselor înguste, 
de scurtă respirație, devii mai în
țelegător, mai uman etc. Adevărat 1 
Practica celor competenti, a celor 
înițiați să deschidă uși secrete cu 
miraculoasa cheie „sol" confirmă a- 
cest adevăr prin numeroasele lucrări 
de specialitate.

Insă, un ascultător neinitiat în 
tainele limbajului muzical, la o pri
mă audiție a unei simfonii sau a u- 
nui concert, e departe de a simți 
acea „înălțare" în „fluida atmosfe
ră" a simtămintelor superioare. De 
cele mai multe ori, neîntelegînd me
sajul acestei muzici,
doar autorul unor aplauze 
plezență.

In acest caz I se aplică 
nostic sever : necunoașterea 
înțeles, antidotul : perseverenta. A-
dică mai multe audiții ale concer
tului respectiv, toate acestea com
pletate cu o bogată lectură. Pentru 
a putea persevera trebuie să re
curgă la acea minunată realizare a 
tehnicii, care de la Edison încoace 
li poate oferi fragmentul muzical ne
înțeles sub bagheta dirijorului sau 
în fața aparatului de radio, pe o 
placă circulară prevăzută cu un 
spiral : discul.

Și de aici, de la „cartea pe 
o citești cu acul" — după cum
nea un maestru al artei — de la 
disc, Incepa drumul lung, ascensiu
nea pînă la Înălțimile considerate 
altădată Inaccesibile, începe apro
pierea fațM de martie valori ale mu
zicii în care, pe lîngă arta compo
ziției, aita dirijorală sau interpre
tativă se profilează din ce în ce mai

sub influ-

rămîne, 
de

deci, 
com-

diag- 
bine-

șanț

care 
spu-

artă de a

la unul din 
în vinzare

puțin timid și modesta 
asculta.

Nerăbdător te prezinți 
magazinele care pun 
discuri.

— Vă roq, aveți concertul nr. 1 
de Paganini ?

— Nu avem !
— Dar alt disc cu muzică de Pa- 

garfini ?
— Nu
— Nu 

fonică ?
— Nu,

vut o simfonie dar s-a vîndut greu, 
așa că n-am mai comandat altele... 
Dar

avem !
aveți discuri cu muzică sim-

pentru că nu ținem. Am a-

să vedem !
Amabilitatea vinzatoarei merge 

pînă la răsfoirea unui caiet cu scoar
țe pătate în care muzica ușoară și 
cea popularii își dispută întîietatea: 
„Jianca, Mambo, Claudio Villa, Dan 
Spătarii, twist, Sincron etc.". Depar
te de a subaprecia ofertele maga
zinului împreună cu alte valori ale 
folclorului nostru sau ale muzicii u- 
șoare. Departe însă și de preocupă
rile magazinului, simfoniile Titanu
lui, rapsodiile lui Georqe Enescu, 
concertele lui Bach, capriciile lui Pa
ganini, uverturile lui Mozart, valsu
rile simfonice, Ceaikovski. Debussy 
etc. Ai pătruns pe nebănuite In
tr-un domeniu, în care s-a produs o 
răsturnare a valorilor universal-re- 
cunoscute, un domeniu în care dis
cul de muzică simfonică și prin a- 
ceasta munzica simfonică în sine este 
considerată „un articol care nu se 
vinde", sau „un articol dificil* '

In majoritatea localităților din Va
lea Jiului desfacerea 
sub orice critică, ea 
pă o regulă stabilită 
tre vînz.ător : „nu mai 
aceste discuri întrucît 
„am avut o simfonie

discurilor este 
făcîndu-se 
ad-hoc de 
comandăm 
nu trec", 
și s-a

da- 
că- 
din 
sau

vîndut 
greu : nu mai comandăm altele" de- 
terminîndu-se astfel, desfacerea nu
mai a acelor discuri pentru care e-

la Sofia, 
spaniolă

școlar

Fotbal :
Bulgaria — Italia 
Sferturile de finală ale 
Campionatului european. 
Transmisiune de 
Curs de limba 
(lecția a 10-a) 
Pentru tineretul
„Baltagul" de Mihall Sa
do vean-u (II) 
Dramatizare de Alecu 
Ivan Ghilia.
Telejurnalul de seară 
Tele-enciclopedia 
IMÎlnire cu...
baritonul Octav Enigă- 
rescu
Film serial: Evadatul 
Invitație la 
Emisiune 
grafică 
Telejurnalul 
Telesport
Premiul Euroviziunii 
Transmisiune de la Lon
dra

0^5 Închiderea emisiunii.

dans
muzical-core-

de noapte
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PROGRAMUL I

6,00—8,00 Muzică și actualități; 
8,00 La microfon, melodia preferată; 
9,00 Radiomagazinul ascultătoare
lor; 9,30 Varietăți muzicale; 10,30 
Radio-publicitate; 10,40 Matineu
folcloric muzical; 11,00 Buletin de 
știri; 11,07 De la o melodie la 
alta; 11,30 Canțonete; 12,00 De toa
te pentru toti; 13,00 Estrada dumi
nicală; 14,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 14,10 Pagini simfonice 
de mare popularitate; 14.32 CinLă 
orchestra de muzică populară a Ra- 
diotelcviziunii; 15,15 Cintă Manolo 
Escobar; 15,30 Sport
18.30 Orchestra 
Radioteleviziunii;
melodia populară și interpret ' 
ferat; 19,30 Cîntece mai puLn 
noscute; 20,00 Radiojurnal. 
20,10 Noi înregistrări de 
populară realizate în studiourile
noastre; 20,24 Teatru scurt : „Cîteva 
lovituri" de Mircea Mureșan; 21,00 
«7-7-7* emisiune concurs de muzică 
ușoară romanească ; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Formația Valențiu Grigorescu;
22.30 Moment poetic; 22,40 Cintă 
Nancy Holloway și Sergiu Cioiu ; 
23,00 Melodii de Vasile Veselovski ; 
23,15 Muzică de dans; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,05—5.00 Estrada nocturnă.

și muzică ; 
de estradă a 

19,00 Intîlniro cu
pre* 
cu«

Sport | 
muzică

PROGRAMUL 11

6,00 In zori 
joc; 6,30 Buletin de știri ; 6.35 
vertismente pentru fanfară ; 
Radio-publicitate; 7,00 Din cele 
cunoscute melodii populare; 
Dansmi din operete ; 7,30 Muzică
ușoară; 7,45 Buletin de știri; 7,54 
Muzică populară ; Stația 351 m î 
7,45—8,00 Agenda bucureșteană ; 9,15 
Muzică populară; 9,30 Buletin 
știri ; 9,33 Cintecele primăverii ;
10,00 Caleidoscop muzical ; 
Cintă Sheila și Constantin Drăqhid; 
10,45 A /-a artă; 11,00 Concursul 
capodoperelor ; 12,30 Muză ■< oopu- 
lară ; 12,45 Recital Mireille Mfitiiieu; 
13,00 Radiojurnal. Buletin meteoro- 

:; 13,10 Concert de prînz; 14.00 
Medalion liric: Joan Sutherland ; 
14.13 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,30 Unda veselă; 15,10 
Concurs cu public „Maria Tănase"; 
15,40 Melodii de Nicolae Kirculescu 
și H. Măiineanu ; 16,00 Buletin de 
știri; 16,30 Muzică ușoară interpre
tată de Udo Jurgens; 16.50 Emisiu
ne de cîntece și jocuri; 17,15 Reci
tal de vioară Ion Voicu; 17,30 Re
vista literară radio; 18,00 De la o- 
peretă Ia operă; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Interpreți do muzică 
ușoară; 19,30 Itinerar folcloric, 
20,27 Vă invităm la dans; 21,00 Ra
diojurnal ; 21,10 Din nou muzică de 
dans; 21,40 Program pentru iubito
rii de romanțe; 22,00 Metronom '68; 
23,00 Radiojurnal; 23,07 Din concer
tul „Tineri soliști" — Miinchen 
1967; 24,00 Melodii magazin;
0,05 — 1,00 Buletin de știri. Buletin 
meleo-nitieT.

de zi cu dntec și
DI-

6,45
mal
7,20

de

I
I
II u,uu 

logic 
Meda

10,30

I

fortul prezentării este de fapt inutil.
Se știe că cerințele de muzică 

cultă, fie cit de puține și neaștep
tate, reflectă un nivel de culturali
zare și totodată o tendință care nu 
trebuie înăbușită în faza de înce
put. Pentru această înăbușire răs
punderea este evidentă, prin faptul 
că nu se acordă 
toare desfacerii 
creează condifii 
in magazine, nu
care localitate posibilitatea 
cumpăra discul solicitat, în 
depozitele LC.R.M. 
discuri de muzică 
și românească de 
lîngă acestea nu 
vederea faptul că 
zatorii concertelor
pentru o colaborare ce n-ar fi decît 
lăudabilă cu „frații lor" de la co
merț astfel ca muzica pe care 
cultăm la concert să o găsim 
magazine, imprimată pe disc.

spafii corespunză- 
discurilor, 
opt ime de 
se asigură

nu sc 
audiție 
în fie
rte a 

timp ce
sînt arhipline cu 
cultă universală 

mare valoare. Pe 
putem trece cu 
niciodată organi- 
nu-și dau mîna

o as- 
si in

L MUSTAȚA

I 
I
I

---------•------------
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PETROȘENI — 7 Noiembrie:
Blestemul rubinului negru ; Republi
ca : Bella; PETR1LA : Lin idiot la 
Paris; LONEA — Minerul: Șeful 
sectorului suflete ; AN1NOASA : Di
plomatul gol; VULCAN : 
ta ; PAROȘENI : Căutătorii 
din Arkansas; 
resc: Secretul 
Căutati idolul ; 
ni le, domnilor

LUPENI - 
cifrului ;
UR1CAN1 : 
polițist: t

Amp'en- 
de aur 
Muncilo- 
Cultural: 
Sus mîi-

I. R. E. H. DEVA
SECȚIA REȚELE

PETKOȘEll

Anunlâ consumatorii de energie eîectricâ din 
Petrila și Lonea câ încasarea curentului se va 

face la ghișeul din orașul Petrila, cartierul 8 
Martie, blocul nr. 26 (I® fosta florărie). Progra

mul zilnic de lucru între orele 7-10.
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COMUNICAT
cu privire la vizita in Finlanda a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului 

afacerilor externe, Corneliu Mănescu
La invitația guvernului finlandez, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mănes
cu, au făcut intre 31 martie și 5 
aprilie 1968 o vizită oficială in 
Finlanda. Inalții oaspeți români au 
vizitat întreprinderi industriale, mo
numente istorice, așezăminte sociale 

culturale in capitala Finlandei șl 
orașele Tampere și Valkeakoski. 
timpul șederii lor în Finlanda, ei 
fost intîmpinați pretutindeni

favora- 
au fost sem- 
transporturile 
Acordul 
Protocolul

de 
de 
tn

cu 
sin- 
po-

Și 
in 
In 
au
căldură, în spiritul relațiilor de 
ceră prietenie care există între 
poarele finlandez și român.

Președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, și minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, au fost primiți de preșe
dintele Republicii Finlanda. Urho 
Kekkonen. Ei au avut inirevederl 
cu primul ministru al Finlandei, 
Mauno Koivisto, și cu ministrul a- 
facerllor externe. Ahti Karjalainen. 
Ia aceste întrevederi au participat, 
de asemenea, din partea 
ambasadorul Republicii
România Ia Helsinki, Nicolae I. Van- 
cea, și 
wisterul 
partea 
rai din 
he, Jorma Vanamo, 
Finlandei în România, Kaarlo Mak- 
kela. și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate și 
prietenie, au făcut posibilă efectua
rea unui larq schimb de vederi asu
pra stadiului actual al relațiilor ro-

română : 
Socialiste

funcționari
Afacerilor 

finlandeză : 
Ministerul 

Jorma

superiori din Mi- 
Externe, iar din 
secretarul gene- 
Afacerilor Exter- 

ambasadorul

mâno-finlandeze, precum și a celor 
mai importante probleme internațio
nale.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că relațiile dintre România și Fin
landa, așezate pe baze solide șl du
rabile, urmează o evoluție 
bilă. In cursul vizitei 
nate Acordul privind 
rutiere internaționale, 
desființare a vizelor și
colaborare între cele două țări 
domeniul culturii și științei pe anii 
1969—1970.

Cele două părți au convenit, în 
interesul dezvoltării multilaterale a 
relațiilor româno-finlandeze, să ex
ploreze în continuare toate posibi
litățile de sporire a schimburilor 
comerciale șl modalitățile concrete 
de cooperare economică fructuoasă, 
inclusiv posibilitatea înființării, in 
acest scop, a unei comisii mixte.

Abordindu-se problemele politicii 
internaționale, ambele părți au re
cunoscut importanța deosebită a ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea păcii și securității In
ternaționale șl faptul că, pentru a-și 
îndeplini cit mai bine acest rol, Or
ganizația trebuie să reflecte, în ac
tivitatea sa. realitățile 
temporane și să devină

Cele două părți și-au 
profunda îngrijorare cu
războiul care continuă în Vietnam 
Ele au subliniat necesitatea găsirii 
unei soluții a acestei probleme pe 
calea negocierilor, în conformitate 
cu acordurile de la Geneva din 
1954, respectîndu-se dreptul inalie
nabil al poporului vietnamez de a-și 
hotărî propria soartă, corespunzător

lumii con- 
universală. 

exprimat 
privire la

relațiilor intre 
păcii în lume, 
la un schimb 

cu situația din

recunoașterea

După asasinarea lui Martin Luther Kmg

Stare Profundă

REPUBLICA DEMOCRATA VIETNAM: Rămășițele unui avion 

american recent doboril în apropierea Hanoiului.

intereselor sale vitale. Părțile apre
ciază că încetarea războiului din 
Vietnam ar contribui în mod eficace 
Ia insănătoșirea situației internațio
nale, la normalizarea 
state, la consolidarea

Părțile au procedat 
de vedere în legătură
Orientul Apropiat. Ele s-au pronun
țat pentru o reglementare politică 
a litigiilor, pe baza inadmisibililățil 
obținerii de ciștiguri teritoriale ca 
urmare a operațiunilor militare șl 
pornindu-se de Ia
dreptului la existență independentă 
pentru toate statele 
parte a lumii, în condiții de pace șl 
securitate.

Luindu-se in discuție situația din 
Europa, s-a apreciat, atît de o parte 
cit și de cealaltă, că trebuie să se 
acorde o atenție deosebită inițiati
velor menite să asigure securitatea 
în Europa și s-a subliniat importanța 
pe care o prezintă tn această pri
vință dezvoltarea relațiilor bilate
rale Intre statele continentului. 
Părțile și-au manifestat fără rezerve 
sprijinul față de toate eforturile 
menite să promoveze relațiile de 
bună vecinătate prevăzute în rezo
luția 2129 (XX), adoptată în unani
mitate de Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite, România 
și Finlanda fiind coautoare Ia pro
iectul de rezoluție.

Exprimîndu-și hotărîrea de a-și 
aduce contribuția Ia ameliorarea cli
matului politic pe plan european 
și mondial, cele două părți s-au 
pronunțat pentru promovarea cu 
consecvență în viața internațională 
a principiilor independenței șl suve
ranității, egalității in drepturi, nea
mestecului în treburile interne și a- 
vantajutul reciproc.

Menționind importanța colaboră
rii economice între statele europe
ne, părțile și-au exprimat părerea 
că trebuie să se creeze condiții cît 
mal favorabile pentru dezvoltarea 
liberă a comerțului internațional,, 
fără discriminări și bariere.

Subliniind pericolul pe care îl re
prezintă pentru omenire acumula
rea continuă de armament și, în
deosebi, de armament nuclear, păr
țile consideră necesar ca, împreună 
cu alte țări, să sprijine eforturile 
menite să ducă la dezarmarea

din această

qene-

MI- 
adre-

Președintele Consiliului de 
niștri. Ion Gheorghe Maurer, a 
sat, în numele președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, invita
ția ca președintele Republicii Fin
landa și doamna Kekkonen să facă 
o vizită oficială în România. Pre
ședintele Republicii Finlanda șl 
doamna Kekkonen an acceptat a- 
ceastă invitație și și-au exprimat 
plăcerea de a vizita România, la o 
dată care va fi stabilită ulterior.

Președintele Consiliului de 
nlștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
dresat, de asemenea, primului 
nistru al Finlandei și doamne! 
Kolvisto, precum și ministrului afa
cerilor externe și doamnei 
lainen invitația de a face < 
oficială în România. Aceste 
au fost acceptate cu plăcere, 
vizitelor vor fi stabilite pe cale di
plomatică.

Ml- 
a- 

mi-

Karja- 
o vizită 
invitații 

!. Datele

R. F. a GERMANIEI. — Podul suspendat din apropiere 
Eiserfeld (Vestialia de nord), care va fi dat In traiia tn cursul 
anului 1969, unul din cele mat mari poduri suspendate de acest iei.

Apelul premierului 
izraelian către 
conducătorii 
țărilor arabe

IERUSALIM. — ’ Luind cuvîntul la 
o conferință a oamenilor de afaceri 
care are loc la Ierusalim, prunul 
ministru izraelian Lev Eshkol a fă
cut un apel către toți conducătorii 
țărilor arabe să acționeze în vede
rea realizării 'unei păci durabile în 
Orientul Apropiat. Adresîndu-se li
derilor arabi, Eshkol a declarat că 
Izraelul este gata să discute în ca
drul unor viitoare tratative toate 
problemele pentru a se ajunge Ia o 
pace onorabilă. El a repetat poziția 
cunoscută a Izraelulul afirinînd că 
pentru depășirea impasului existent 
în Orientul Apropiat trebuie găsite 
căi și mijloace politice.

excepțională 
la Washington

WASHINGTON. — Primarul Wa
shingtonului, Walter Waschington, a 
decretat vineri seara starea excep
țională în‘ capitala americană, ca 
urmare a tulburărilor ce s-au pro
dus în cursul zilei provocate de a- 
sasinarea fostului lider al populației 
de culoare din S.U.A., pastorul Mar
tin Luther King. A fost introdusă 
interdicția de circulație între orele 
17,30 seara și 6,30 dimineața (ora 
locală). Sînt exceptați, polițiștii, pom
pierii, personalul de ordine, medicii 
și Infirmierii. Decretul Interzice, de 
asemenea, portul de arme de tot fe
lul, muniții, explozive și materiale 
Inflamabile. Stațiile de benzină nu 
mai vînd benzina decît persoanelor 
care au autovehicule.

Decretul a intrat în vigoare ime
diat după anunțarea sa.

indignare în
lumea întreagă

lide- 
dia 

lau-

„marelui fiu al Ameri- 
Martin Luther King, o 
rasismului barbar". „A 
mine o veste zguduitoa-

Remanierea guvernului
X

britanic
LONDRA. — Premierul britanic, 

Harold Wilson a procedat vineri 
seara la o remaniere a cabinetului 
său. Remanierea afectează 18 pos
turi ministeriale. In general se re
marcă un schimb de portofolii. Ast
fel, Ray Gunter, plnă In prezent mi
nistrul muncii, a fost numit ministru 
al energiei în locui lui Richard 
Marsh, care a fost trecut In fruntea 
Ministerului Transporturilor. Schim
bări s-au produs șl în fruntea mi
nisterelor agriculturii și poștelor. 
S-au creat, de asemenea, două noi 
ministere. D-na Barbara Castle, care 
a deținut postul de ministru al trans
porturilor a fost trecută în fruntea 
noului Minister al forțelor de mun
că și productivității în sarcina că-

ruia intră șt politica prețurilor șl a 
veniturilor, iar Richard Crossman, 
fost lider al Camerei Comunelor, a 
fost trecut în fruntea noului minis
ter, în care sînt incluse departa
mentele sănătății, locuințelor, asi
gurărilor sociale și educației.

Agerpres. — Asasinarea 
rului populației de culoare 
S.U.A., dr. Martin Luther King, 
reat al Premiului Nobel pentru pace,
a provocat o profundă indignare iu 
lumea întreagă. Președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, a adresat preșe
dintelui Johnson, în numele poporu
lui italian, un mesaj în care deplin- 
ge moartea 
cii libere, 
victimă a 
fost pentru
re*, a declarat secretarul generai 
al 0.N.U., U Thant. Premierul Bel
giei, Paul Vanden Boeynants, a con
damnat „crima înfiorătoare" și și-a 
exprimat regretul fată de „deznodă- 
mintul brutal al escaladării extre
mismului rasial, a cărui victimă va 
fi poporul american". Indira Gandhi, 
primul ministru indian, a condam
nat „acest act de violentă care a 
înlăturat pe unul din marii ia meni 
ai contemporaneității". La Londra, 
David Pitt, liderul Mișcării împotri
va discriminării rasiale, a subliniat 
că Martin Luther King, care și-a 
consacrat întreaga viată cauzei dem
nității umane și egalității rasiale, 
și-a plătii acum ultimul tribut"..

(II) FISURIIr N. A. T. 0.
(Urmare și sfirșit'

Mozaic extern

In țările flancului nordic al pac
tului, reprezentat de Norvegia, Da
nemarca și Islanda, se fac auzite voci 
care cer ruperea definitivă cu 
N.A.T.O. Aceste deziderate, care îșl 
găsesc un larg sprijin în rîndul ma
selor populare, au apărut pe măsură 
ce a devenit clar că motivele invo
cate 
site 
mai 
tăzi
pentru libertate", ci 
tății, că periclitează 
asigură securitatea, 
idei pozitive pentru 
ropa a unui climat 
curitate au fost îm
piedicate de NATO. 
In acest spirit, un 
important grup 
de parlamentari da
nezi și norvegieni 
insistă sub lozin
ca „afară din 

N.A.T.O. 1" asupra

la crearea N.A.T.O. au fost lip- 
de o bază reală. Din ce în ce 
mulți oameni îșl dau seama as- 
că N.A.T.O. nu

Grefe
de pancreas

BOSTON. — Chirurgii de la Uni
versitatea din Minnesota au efectuat 
recent pentru prima oară patru grefe 
de pancreas asupra unor bolnavi de 
diabet. Trei din cei patru pacienți 
au decedat din cauza stadiului a- 
vansat al bolii. Al patrulea, o fe
meie în vîrstă de 44 de ani, care 
suferă de diabet de 25 de ani, a fost 
operată acum o lună șl continuă să 
trăiască.

Glandele grefate au fost prevalate 
de la persoane decedate cu puțin 
timp înainte.

„MAMA
ANULUI"

NEW YORK. — Julie Lerke, 
în vlrstă de 45 de ani, care 
locuiește In orașul Whitehouse, 
a fost declarată 
lui" din 
deoarece 
de cinci 
li crește 
copii al
sini coreeni, negri, porloricani, 
ecuadorienl și un indian.

„mama anu- 
slatul New Jersey, 
a adoptat 10 copii 

rase di le rite pe care 
împreună cu cei doi 
ei. Copiii adoptați

înseamnă „luptă 
împotriva liber- 
șl nicidecum nu 
că numeroase 
crearea tn Eli
de pace șl se-

pentru Ieșirea Turciei dm pact. O 
serie de membri ai Partidului Repu
blican Popular, principalul partid de 
opoziție, insistă asupra necesității 
revizuirii Tratatului Blocului nord- 
atlantic. O formă concretă șl foarte 
semnificativă de protest împotriva 
actualelor rînduieli din N.A.T.O. o 
reprezintă în Turcia acțiunea recen
tă de revizuire a acordurilor înche
iate in 1950 de regimul Menderes 
cu guvernul S.U.A., în baza cărora 
militarii americani se bucură de pri
vilegii speciale. Motivînd această 
revendicare, ziarul „Cummtiuriyet'4 
scria: „America a călcat în picioa
re suveranitatea turcă 
cânii, întocmai

Comentariul 
zilei

1969, poziția pe care ar a- 
guvernele celor două țări 
acest pact. Recent, Partidul 
de stingă din Danemarca

GREVA A MINERILOR JAPONEZI
TOKIO. — Aproximativ 52 000 mi

neri din Japonia au declarat o gre
vă de 24 de ore, revendicînd majo
rarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Greviștii cer, de 
asemenea, naționalizarea industriei 
miniere și protestează față de așa- 
numitele măsuri de raționalizare ca
re au drept consecință concedierea 
a numeroși muncitori.

Federația sindicatelor muncitorilor

din industria minieră din întreaga 
Japonie a anunțat că în cazul în ca
re minerii nu vor obține satisface
rea acestor revendicări, ei vor de
clara greve de 48 de ore la 15 și 
18 aprilie.

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Problema 
vietnameză...

mult decît de 
internaționale 

Curajul și ab- 
voin-

a reținut încă mai
obicei atenția opiniei 
în această săptămînă, 
negația poporului vietnamez,
ța sa inepuizabilă de luptă pentru 

ființei' 
eșecuri

apărarea independenței și 
sale naționale provoacă 
răsunătoare agresiunii americane. 
Nici creșterea nemăsurată a efecti
velor trupelor americane și satelite 
din Vietnamul de sud, nici bombar
damentele asupra Vietnamului de 
nord, nici escaladarea continuă a 
conflictului nu le-a oferit agresori
lor vreun avantaj militar. Eșecurile 
militare repetate ale forțelor agre
soare și uriașul curent de opinie 
din S.U.A. și din întreaga lume în 
favoarea păcii în Vietnam au silit 
Administrația Johnson să accepte o 
anumită limitare a bombardamente
lor asupra Vietnamului de nord.

fost una din personalitățile cele mai 
proeminente ale mișcării populației 
de culoare din Statele Unite pentru 
egalitate rasială. El se bucura de un 
mare prestigiu și apreciere în în
treaga lume, nu numai datorită lup
tei sale curajoase și neabătute pen
tru drepturile civile ale populației 
de culoare din S.U.A., ci și pentru 
eforturile sale îndreptate spre solu
ționarea pașnică a conflictului viet
namez și instaurarea unei păci mon
diale trainice. Ca o recunoaștere a 
meritelor sale, pastorul King a pri
mit premiul Nobel pentru pace, fi
ind cel mai tînăr deținător al aces
tei înalte distincții. Asasinarea mi- 
șeiească a liderului integrationist 
complică în mare măsură conflictul 
rasial din S.U.A. Imediat după afla
rea morții saie, o amplă mișcare de 
protest a populației de culoare 
manifestat cu vigoare.

Alegerile parlamenta 
re din Belgia...

0 BISSAU. — Un comunicat dat 
publicității de Partidul African al 
Independenței din Guineea Portu
gheză și Insulele Capului Verde a- 
rată că, în prima jumătate a lunii 
martie, patrioții africani au scos din 
luptă 40 de militari portughezi. Lup
te puternice au fost angajate de pa
triot La numai 12 kilometri de ca
pitala țării Bissau în raionul Bissa- 
sema, pe care trupele colonialiste au 
trebuit să-l părăsească, deși au fost 
puternic susținute de aviație. Tru
pele portugheze, se arată în comu
nicat, au suferit pierderi în oameni 
și echipament militar.

propunerii de a 
se supune unui vot plebiscitar, ina- 
inte de 
dopta-o 
față de 
socialist
s-a pronunțat deschis pentru retra
gerea țării din N.A.T.O., pentru 
dezarmare și extinderea colaborării 
cu alte țări din nordul Europei. Gu
vernele Norvegiei și Danemarcei a- 
firmă fn termeni aproape identici 
reticența față de unele aspecte ale 
alianței șl mal ales față de hegemo
nia americană, care le-ar putea a- 
trage într-o conflagrație nedorită. 
Atît Danemarca cit și Norvegia au 
declarat deschis că nu sprijină po
litica S.U.A. în Vietnam.

Adincirea crizei din N.A.T.O. șl 
preocuparea pentru securitatea eu
ropeană determină o vie dezbatere 
și în cercurile politice din ilancui 
sudic al N.A.T.O. In parlamentul 
turc, reprezentanții Partidului mun
citoresc s-au pronunțat categoric

și ameri
ca pe vremea regi

mului capituiațiilor, 
scapă de sub 
jurisdicția tribuna
lelor turcești". Re- 
flectind aceeași 
stare de spirit, zia
rul „Zafer" arată 
că „participarea 

Turciei ia blocurile militare nu ia 
adus decît prejudicii".

Efervescența care se manifestă la 
flancurile de nord-vest șl sud-est alo 
N.A.T.O. pare, așa dar, suficientă 
pentru a justifica părerea, exprima
tă de mulți observatori, că nu nu
mai atitudinea 
fenomenele de 
N.A.T.O., ci ea 
tă la suprafață
dlcări care sînt, în fond, și ale altor 
parteneri, deoarece țin de însăși e- 
sența

Cu 
două 
tutui 
zație 
unii 
care
„Tunsul ierbii și repararea unor cer- 
cevele, cum remarca cunoscutul co
mentator american, Walter Lipptnann, 
nu folosesc Ia nimic o dată ce ni
meni nu mai vrea să locuiască 
în el".

R

Franței a declanșat 
„eroziune" în sinul 

a avut darul să scoa- 
nemulțuiniri și reveu-

blocului militar al N.A.T.O. 
un an înainte de împlinirea a 
decenii de la semnarea Trata- 
nord-aliantlc, această organi- 

seamănă cu un castel din care 
locatari s-au mutat șl pentru 
nu se pot găsi noi chiriași.

SB3R

ANUNȚ

s-a

nu 
din

de Fondul Mone-
Dar, acordul în 
este poate mai

a se alătura celor nouă par
ai ei întruniți Ia Stockholm.

unei

Reuniunea
de la Stockholm...

Asasinarea 
pastorului King...

a mîhnit inimile și mințile iubi
torilor de dreptate din întreaga lu
me. Pastorul Martin Luther King a

a miniștrilor de finanțe ai celor 
zece principale puteri financiare ale 
lumii 
tărire
unoj
prin

capitaliste s-a 
de principiu 
noi lichidități 

intermediul

soldat cu o ho- 
asupra creării 

internaționale 
așa-numitelor

„drepturi speciale de emisiune". 
Este vorba de a suplini insuficienta 
mijloacelor de plată în schimburile 
internaționale, pe care le oferă do
larul și lira sterlină, prin emiterea 
unui gen de monedă nouă în anu
mite limite fixate 
tar Internațional, 
această problemă
puțin senzațional decît refuzul Fran
ței de 
teneri
Parisul este de mult adeptul
reforme radicale a actualului sistem 
monetar international, care oferă do
larului și lirei sterline situația pri
vilegiată de inonete de rezervă, fn 
concepția franceză, aurul ar trebui 
să-și recapete, calitatea de etalon ab
solut și să slujească drept bază a în
tregului edificiu financiar al lumii a- 
pusene. înfăptuirea sau măcar luarea 
fn considerare a acestei reforme și 
lichidarea deficitelor balanțelor de 
plăți ale S.U.A. și Angliei par să 
fie condițiile preliminare pe care 
le pune guvernul francez pentru ac
ceptarea noilor lichidități sau a al
tor măsuri similare, în care vede 
simple paleative și expediente.

s-au soldat cu rezultate care 
limpezesc deloc situația politică 
această țară. Dimpotrivă, configu
rația noului parlament face încă 
mai dificilă decît în trecut nu nu
mai soluționarea problemelor ce se 
află la temelia conflictului care a 
antrenat răderea trecutului guvern 
și convocarea unei consultări elec
torale anticipate, dar și sarcina ime
diată 
binet. 
tuală
majorități guvernamentale decît prin 
colaborarea principalelor partide. Or, 
divergentele care opun aceste par
tide sînt destul de greu de aplanat. 
Moi mult, toate cele trei oartide cu 
grupări parlamentare 
sînt ele ' ftriete ' divizate 
țiuniie valone 
palul conflict 
„lingvistic" — 
flamanzi
de guvernare acceptabil apare 
un obiectiv aproape 
atins. Iată de ce. nu 
servatorii cșre prez-ic 
noi alegeri generhle 
apropiat.

de constituire a unui nou ca- 
Aritmetica parlamentară 

nu permite constituirea
ac- 

unei

importante 
între frac- 

și flamande1. Princi- 
fiind cel denumit 

deci între valoni și 
găsirea unui program 

. ca 
imposibil de 

sînt puțini ob- 
cu convingere 
pentru viitorul

N. RAȚEȘ
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Violente
furtuni
în S. U. A.A

și-au pierdut 
au fost rănite 
violente fur- 

maslve căderi 
fost afectate 

Arkansas, 
și Ne-

NEW YORK — In regiunea 
centrală a Statelor Unite, de-a 
lungul văii fluviului Mississippi, 
zece persoane 
viafa și alte 50 
în cursul unor 
tuni însofite de 
de zăpadă. Au
de furtună statele 
Tennessee, Colorado 
braska.

In Wyoming zăpada a atins 
înălțimea de 1,5 metri, iar vi
teză viatului a depășit 80 ki
lometri pe oră. In stalul Ar
kansas s-a prăbușit o linie de 
inaltă tensiune de 500 000 volfi, 
iar in Kentucky inundațiile au 
obligat 7 500 de locuitori ai 
orașului Russellville să-și pă
răsească locuințele

I. R. E. H. DEVA
Secția Rețele Petroșeni

Anunță următoarele iutreruperi în alimentarea cu energie elec
trică în Petroșeni:

In ziua de 8 aprilie intre orele 7,00—11,00 pe străzile Karl 
Marx, Matei Basarab, Vaslle Lupii, Gh. Șincai, Nedeii, Fr. Engels 
și cartierul Girbești.

Tot îa ziua de 8 aprilie, între orele 14,30—16,30 alimentarea cu 
energie se va întrerupe șl pe străzile Republicii, Constantin Miile, 
Mihaî Viteazul, 6 Martie, Institutului, Șt. O. Iosif, Muncii și Barhu 
Delavrancea.

In orașul Lupeni, abonații de pe străzile Paroșeni, Ecaterina 
Varga, Rotogol, Cloșca, Crișan, 23 August, Dîlmei, Mureș (între str. 
DÎImei și str. Gh. Lazăr) și de pe str. Gh. I.azăr siht* anunțați că 
începînd cu ziua de 8 aprilie vor beneficia de creșterea tensiunii 
în rețeaua electrică de la 110 V Ia 220 V.

Abonaților din comuna Aninoasa care locuiesc înlre căminul 7 
Noiembrie 
lie se va 
țeaua de 
de măsuri
220 V, precum șl adaptarea televizoarelor, aparatelor de radio șl a 
altor aparate electrice la această tensiune.

și stadion li se aduce la cunoștință că in ziua de 8 apri- 
face trecerea de la tensiunea de 110 V Ia 220 V in re
alimentare cu energie electrică. Aceasta implică luarea 
pentru schimbarea becurilor cu altele corespunzătoare de

Tiparul: f.P.H. Subunitatea Petroșeni 40 369


