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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe participanții la ședința Consiliului 

Militar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 

■ de la Varșovia
In cursul zilei de miercuri, 12 

aprilie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
participanții la ședința ordinară a 
Consiliului militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care și-a 
desfășurat lucrările la București, sub 
conducerea comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșalul

Uniunii Sovietice, I. I. Iakubovski.
La primire au participai tovarășii 

Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al G.G. al P.G.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, ge
neral de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Execu

tiv al C.G. al P.C.R.. ministrul
Forțelor Armate.

Au fost, de asemenea, prezenți 
general-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului Forțelor Armate, 
general-locotenent Ion Dincă, șef de 
secție la C.G. al P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Concluzii pe marginea unei cercetări sociologice

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

SUCCESE PE PRIMA DECADA 
ÎN INDUSTRIA LOCALĂ

întreprinderea de industrie locală Petroșani și-a înde
plinit sarcina de plan Pe prima decadă a acestei luni în 
proporție de 102 la sută. Prin mobilizarea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din secțiile și atelierele întreprinde
rii, de către organele și organizațiile de partid, de sindicat 
și U.T.C., pentru cinstirea marii sărbători a zilei de 1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, există 
perspectiva îndeplinirii sarcinilor pe luna aprilie în propor
ție de 101 la sută.

Aport deosebit la rezultatele de pînă acum și-au adus 
lucrătorii secțiilor tîmplărie Livezeni, confecții textile, ca
riera Peștera Bolii și moara de porumb. Din secția tîmplărie 
condusă de EUGEN NEDOPACA se evidențiază activitatea 
comuniștilor CONSTANTIN BURCIU, SABIN MARIAN și 
ALEXANDRU VĂDUVĂ, în producerea mobilierului școlar 
și a binalelor. Depășirea planului de producție Ia secția con
fecții cu OG Ia sută pe prima decadă a lunii a fost condi
ționată de necesitatea executării urgente a comenzilor mă
rite pentru cele trei cămine muncitorești care se vor preda 
în municipiu pînă Ia 1 Mai. Cele mai bune rezultate în 
această perioadă le-au obținut muncitoarele AURELIA STE- 
LESCU și MARIA MARCU.

DECRET
PENTRU CONVOCAREA 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In temeiul articolului 64 punctul 1 din Con

stituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia decretează:
Articolul unic. — Se convoacă Marea Aduna

re Națională în a opta sesiune a celei de-a șasea 
legislaturi, în ziua de 20 aprilie 1972, ora 10 
dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu privire la ședința Consiliului
Militar al Forțelor Armate Unite 

ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia

In zilele de 11 —12 aprilie 1972, 
în orașul București, sub președinția 
comandantului suprem al Forțelor

— Încotro s-o apucăm, măi 
T oadere ?

— Apoi, Ilie tată, n-o să mai 
cîștigăm noi ca un Spînu!...

— O să ne de st ramăm cu ăsta, 
să nu-mi ziceți pe numele ăst’ de 
Ion dacă n-o fi așa...

— Uite, mă, ce-ar fi să mer
gem și să cerem să ne lase 
plata domnului ?...

in
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Pentru perfecționarea continuă

UNUL
DINI RE

[ROI
Constantin Petre, proaspăt 

„uns" ca șef de brigadă, îi vedea 
strîngîndu-se grupuri-grupuri și 
tot șușotind, dar cînd venea mai 
aproape, curios s-audă și el, ei 
de colo: „...Aaa... Vorbim așa, 
cîteva de-a noastre..." Ii surprin
dea, deseori, învăluiți în acest 
mister în care nu putea să pă
trundă.

...Dar cîte unul mai avea vor
bă și cu cei de afară și așa reuși 
omul să se dumirească încetul 
cu încetul că chiar el era pricina 
șoaptelor de taină mare...

Momente de derută. O zi, două, 
Atmosferă încărcată, ca 

unei explozii...
atunci fusese șef de 
în brigadă și ortacii 
de ce să se plîngă de 

conducea pe toți.

trei... 
înaintea

Pînă 
schimb 
n-aveau
Spînu care-i 
Dar ce să facă Petre dacă l-au 
pus pe el ? Trebuia să arunce ce
va în cumpănă, altfel...

Traian MORAR

(Continuare în pag. a 2-a)

a vieții interne de
Așa cum se arăta într-un nu

măr precedent al ziarului, aria 
largă ca și maturitatea răspun
surilor date de subiecții supuși 
anchetei sociologice, denotă de 
la sine gradul de preocupare al 
comitetelor de partid din ma
joritatea întreprinderilor și in
stituțiilor, al birourilor organi
zațiilor de bază, al masei de 
comuniști pentru perfecționarea 
continuă a vieții interne de 
partid. Aceasta deoarece este 
vorba de un aspect esențial, 
major al vieții de organizație 
— adunarea generală ca fac
tor dinamizator al întregii ac
tivități politice, ca școală de 
educație comunistă a membrilor 
de partid. Nu este pentru pri
ma dată cînd, cu prilejuri ase
mănătoare, au fost scoase la 
iveală, într-un viu spirit cri
tic, cu o competență ce a de
venit proprie majorității comu-

Loghin POPA 
șeful secției organizatorice a 

Comitetului municipal de partid

niștilor aspectele negative care 
mai persistă în munca de 
partid, din legitima dorință de 
a îndrepta lucrurile, de a ri
dica viața internă a organiza
ției la cote superioare ale efi
cienței. Pentru a argumenta a- 
ceastă constatare, ca și pentru 
a face cunoscut cititorilor alte 

• concluzii reieșite din cercetarea 
întreprinsă, vom recurge la re
latarea unui bogat mănunchi de 
propuneri, sugestii și observa
ții înscrise în chestionarele com
pletate.

— Cunoașterea aprofundată 
de către toți comuniștii a do-

I

EXEMPLE

partid

cumentelor conducerii superioa
re de partid privind perfecțio
narea întregii activități politi
ce, economice și sociale — este 
un deziderat înscris cu o frec
vență edificatoare. în chestiona
re, ca primă condiție a îmbu
nătățirii vieții interne de partid. 
Este fără îndoială o condiție 
sine qua non, o îndatorire ma
joră a fiecărui comunist, fiind, 
practic, indispensabilă traduce
rii în viață a hotărîrilor con
ducerii supgrioare de partid, 
transpunerii în fapte a politicii 
partidului:

— Prezentarea în adunările 
generale, a unor materiale în-

GRĂITOARE
In orașul Vulcan se intensifică acțiunile 

patriotice pentru gospodărirea și înfrumuseța
rea cartierelor și blocurilor, Ia care participă 
numeroși cetățeni de toate vîrstcle. In cursul 
săptămînii trecute, elevii școlilor generale din 
localitate au participat cu însuflețire la mun
cile organizate pentru curățirea zonelor verzi 
din centrul orașului contribuind prin efortu
rile lor la ridicarea gradului estetic a acestui 
vechi centru minier. Locatarii blocurilor de 
pe str. Republicii, răspunzînd chemării Consi-

liului popular, au organizat, în zilele dc 4, 5, 
6 și 7 aprilie o adevărată întrecere pentru cea 
mai frumoasă zonă verde, pentru 
curată și îngrijită scară.

La blocul D 7, de unde a pornit 
comitetului asociației de locatari pe 
țiunile sînt în plină desfășurare. Locatarii de 
la cele două scări au executat importante lu
crări pentru curățirea și recondiționarea zo
nelor verzi, plantarea de arbori și arbuști, să
direa florilor. Printre cei mai activi cetățeni 
care s-au remarcat în întrecerea lansată se 
numără Ioan Sălăjan, Traian Puha, Costel 
Sologan, Dumitru Pantiru, Ilaralambie Aripi- 
na, Ștefan Szoke, Constantin Olteana și Vasile 
Rusu. Exemplul lor vorbește cu convingere 
despre spiritul de răspundere civică al cetă
țenilor antrenați în acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare a orașului Vulcan.

inițiativa 
bloc, ac-

tocmite în spirit critic și auto
critic, care să constituie supor
tul unor dezbateri vii, fruc
tuoase, eficiente, materiale -care 
să fie, totodată, susținute de 
cadre competente, capabile să 
răspundă pe loc problemelor ri
dicate de comuniști 
altă condiție a 
lui dinamizator 
generale asupra 
de partid.

Fără intenția 
riguroase după criteriile de re
ferință obținute statistic, de li
nele propuneri sau sugestii, a- 
dăugăm celor două deziderate 
de mai sus (evidențiate cu o 
frecvență mai constantă) și al
tele, enumerate mai pe scurt. 
Ele sînt în general cunoscute 
din practica vieții. Considerăm 
însă că este utjl să le amin
tim eu acest prilej, mai ales că 
sînt izvorîte în urma unei largi 
consultări

Este necesar — rezultă din 
aceste propuneri — ca, în adu
nările generale

® dezbaterea mai frecventă 
a unor teme legate de etica co
munistă, de educația marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
îndeosebi a tineretului;

@ analiza periodică în adu
nările generale a îndeplinirii 
hotărîrilor proprii și a sarcinilor 
încredințate comuniștilor:

® organizarea cu periodici
tate a unor schimburi de expe
riență între organizații simi
lare:

@ asigurarea participării Ia 
adunările generale a delegați- 
lor conducerilor fehnico-admi- 
nistrative, atunci cînd este ne
cesar;

este o 
sporirii rolu- 
al adunărilor 
vieții interne

unei eșalonări

să se asigure i

(Continuare în pag. a 3-a)

In ziarul nostru de vineri 
veți putea citi:

• Un articol cuprinzător despre obiectivele 
imediate ce revin comitetelor executive ale con
siliilor populare privind ridicarea nivelului 
estetic al localităților municipiului.

@ Pagina săptămînală „Individ-colectivitate“ 
care cuprinde : reportajul „Rememorare în 
timp“ — un portret obișnuit; rubrica „Atitu
dini”, opinii pe tema „Educarea educatorului”; 
scrisori de la cititori, însemnări.

® Rubricile : „Informații utilitare”, „Din să
lile de judecată”, „SPORT”.

® In ziar găsiți programul TV săptămînal.
® Puteți de asemenea urmări în ziar cele 

mai noi informații și reportaje despre eveni
mentele interne și internaționale.

Școala în timpul vacantei
In viața școlii, vacanța nu are 

sensul suspendării contactului din
tre elevi și profesori, ci doar în
ec rea temporară a procesului in
structiv în folosul laturii educative. 
Și acest fapt se poate constata în 
această perioadă în școlile din Va
lea Jiului, prin organizarea diver
selor forme de activitate cu un ac
centuat caracter atractiv și lorma- 
tiv. Este un timp prielnic pentru 
vizite în întreprinderi — realizîn- 
du-se atît de necesara cunoaștere a 
profesiunilor, element important al 
orientării școlare — excursii tema
tice, schimburi de experiență etc. 
1 ot vacanța dă un impuls activită
ților cultural-artistice ale elevilor.

permite pregătirea și susținerea ser
bărilor. O ilustrare în acest sens — 
din care reiese și buna concepere 
și organizare a vacanței — o dă 
Școala generală nr. 1 din Vulcan. 
Elevii — sub îndrumarea prof. Li
dia fifeu, D. Munteanu, Cornelia 
Vulpe și Rozalia Eana — au sus
ținut la Dealul Babii un bogat pro
gram artistic, compus din revista 
muzicală „Elicopterul vacanței", 
dansuri populare, cîntece, recitări. 
Un public numeros a aplaudat cu 
căldură eforturile artistice ale ele
vilor. 1 impui plăcut de primăvară 
i-a îndemnat și la o scurtă, dar in
teresantă drumeție.

r*

ț

Pe linia <t

Armate Unite, mareșal al Uniunii 
Sovietice I. I. Iakubovski, s-a des
fășurat ședința ordinară a Consiliu
lui militar al Forțelor Armate Unita 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Le ședință au fost analizate pro
bleme curente care prezintă interes 
reciproc, îndreptate spre perfecțio
narea cooperării armatelor statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Lucrările Consiliului militar s-au 
desfășurat într-o atmosferă de lucru, 
tovărășească și dc deplină înțelegere 
reciprocă a tuturor participanților.

Visroza Lupeni. Secția de
pănat Muncitoarea Nastasia 
Șimon pregătind un nou Iot 
de scuturi de mătase artifi
cială.

o p t a

Una din multele
nestemate

Primăvara aduce și flori în grădina orașului...

In peisajul urbanistic al munici
piului, orașul Petrila se distinge 
printr-o fizionomie aparte, care-i 
conferă personalitatea și distincția 
proprie înnoirilor ce le cunosc a- 
ceste străvechi meleaguri ale Văii 
Jiului. Pretutindeni, își anunță pre
zența elementele grăitoare ale trans
formărilor evolutive, atît în conști
ința și viața oamenilor, cît și în , 
cele două mari orizonturi ale acti
vității desfășurate sub limpezimea 
cerului și profunzimea adîncttlui, a- 
mîndouă, deopotrivă de fascinante, 
în copleșitoarea lor semnificație.

Să pășim în aceste zile însorite 
dc primăvară, pe străzile scăldate 
în soare ale orașului de care am 
amintit. Vom avea revelația desco
peririi frumosului cotidian, pe lîn- 
gă care, în .» j. • . .

fără a-1 lua în seamă.
...Cartierul ,(8 Martie", ansamblul 

construcțiilor zvelte, profilate pe 
fundalul montan al înălțimilor, se 
armonizează pe portativul noii ar-

atîtea rînduri trecem,

hiteciuii, cu cerințele funcționalită
ții. înzestrat cu unul din cele mai 
frumoase complexe comerciale din 
Valea Jiului, cu o școală cu 16 
săli de clasă, atît cît aveau înainte 
toate școlile din vechea comună, a- 
ceasta exprimă la modul cel mai 
convingător coordonatele prezentu
lui.

Doar numai el singur, întrece în 
dimensiuni, bătrîna așezare de altă
dată, consemnată în hrisoave.

Avînd drept „axă" cele două pu
ternice exploatări miniere, orașul c- 
voluează într-un ritm intens, pe tra
iectoria ascendentă a urbanizării, 
transformîndu-se odată cu munici
piul într-o veritabilă așezare a vi
itorului.

Șirul de arbori ornamentali stră
juiește artera principală, pe care 
pulsează viața citadină. Cvartale de

Cornel IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Orele de program trecuseră. Ca 
de obicei, 2 minute înainte de 
plecare, scot tabla de șah și... 
Mi a intrat jocul ăsta în sînge. 
Cînd eram ucenic, îl as earn par
tener pe X. Dar, ce să mai vor
bim despre ceea ce a lost 
cum X e „mare" nu-ș 
sește timpul său „prețios" 
partidă de șah El e șt-Iul apro
vizionării. iar eu. m. șef de 
secție oarecare. Și, lotuși. într-un 
fel viața noastră, a mea și a lui 
X, se aseamănă cu im ui de șah 
Cu complicatul joc de șah...

Pe tabla cu 64 de păi rațele, cel 
mai neputincios este după pă
rerea mea, pionul De aieea, par
tenerii, în goană după victorii, 
îl sacrifică cu o seninătate de in
vidiat. Și cu cita modestie este 
plimbat pe tabla de șah 1 Un pă
trățel ! Unul singur Nebunul" 
mătură pe diagonală toate pie
sele care-i ies in cale Turnul nu 
a„ nite nimic și „rupe" in linie 
dreaptă, înainte, înapoi, lateral, 
absolut totul. Calul sare sprin
ten în „L", pe orice direcție. Re
gina, răsfățata tablei, domină 
cîmpul de bătaie. Numai pionul, 
această minusculă figurină, e li
mitat în acțiunile sale și dacă 
uneori ajunge pe linia a opta, 
asta se întîmplă datorită curaju
lui, insistenței și mai ales perse
verenței sale. Un pătrățel, o li
nie. Pînă ajunge la marginea ta
blei de șah, pe linia cu miracole I 
Aici „modesta" figurină pionul, 
ajunge regină, piesă cu puteri de
pline, „stăpînul" tablei le șah...

De cîte ori îl am în față, mă 
gîndesc la X. Și el a fost rin pion

mai
1 A- 
i iro- 
cu o

ca mine, ca mulți alții, dar un 
pion care a trecut din pătrat în 
pătrat, pînă a ajuns pe linia a 
opta In uzina noastră, de care 
răspunde X, din Centrală, pen
tru care lipsa aparatelor de mă
sură pentru șarjele de la turnă-

torie, nu i se par un lucru ieșit 
din comun. Absența unui „mi
nuscul" termocuplu, într-o turnă
torie ca a noastră este, după pă
rerea lui, un nimic. Are „vederi" 
mai înalte, nu-i de el o șarjă 
pierdută. Ce, milioanele arunca
te pe gîrlă, ies din buzunarul 
lui?! Nu-l interesează! Pe linia 
a opta, unde a ajuns, s-a întîm- 
plat ceva, o schimbare, o ciu
dată metamorfoză Cînd „ajungi" 
la el cu „avem nevoie de apa
ratul ăsta", — am pierdut, mili
oane de lei din lipsa unui „piro- 
metru", că nu-l avem, ochii lui 
X, sînt văpăi și săgeți, te pri
vește de undeva foarte de sus, 
cu milă, dîndu-ți să-nțelegi că

ești slab de minte, un nenorocit 
rămas în urmă că el este atot
știutorul. chemat să rostuiască 
lumea, nu mai vorbește blind ca 
în anii uceniciei acum are vo
cea aspră rece distantă Ea șe
dințe, unde intrăm toți cu drep
turi egale, X are scaunul și lo
cul lui în față (sau uneori în pre
zidiu), nu se mai amestecă cu 
ceilalți „pioni" cum făcea altă
dată. Și mina cînd ți-o întinde 
o face ca și cum ți-ar acorda o 
favoare nemaipomenită. Cînd te 
cheamă la el. te ține în picioare, 
aruncîndu-ți acolo un „execuți", 
„îmi raportezi" și cam atît Că 
noi toți „ăștia de jos", din uzină, 
nu numai că sîntem proști, ci ne
maipomenit de proști, că el „Știe" 
totul, și norocul nostru, al tutu
rora, e că se află el „acolo sus", 
el care face și drege... Nu-l in
teresează că am preluat o expe
riență, și am adus-o pînă aici, 
și că progresul cere a duce mai 
departe... Nu-i în firea lui Simți 
că între tine și el s-a lăsat o 
barieră, care, pe zi ce trece, în 
loc să se ridice, e mai înțepenită, 
mai de netrecut. Cîteodată îl 
compătimesc pe acest atotștiutor, 
pentru care nu există probleme, 
nu există oameni, nu există ni
mic... El este totul...

dc 
întîlnit 
mina j 
făcea i

' - V 
fără 
cînd

sînt...

strada, 
emfază 

eram u-

Azi l-am 
Mi a strîns 
așa cum o 
cenici

— Știi, nu mai
Era și timpul să nu mai ..fie"

Dem D. IONAȘCU
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Pentru o convorbire
Foto : I. LEONARD telefonică
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Pe malul presărat cu flori... 
de primăvară.

Saaa despre modul defectuos de îndeplinire 
sa obligațiilor de către sectoarele (i. €

Despre modul defectuos în 
care înțeleg unele sectoare ale 
I.G.C. din municipiu] Petroșani 
să-și îndeplinească obligațiile 
ce Ie revin față de salubriza
rea orașelor și prestarea servi
ciilor către populație s-a scris 
de multe ori.

In ziar a fost luată poziție, 
crrtieîndu-se lipsurile semnalate, 
neglijența și delăsarea în înde
plinirea sarcinilor de serviciu. 
Cu toate acestea, situația nesa
tisfăcătoare persistă în mai toa
te localitățile Văii Jiului. De 
aceea, cetățenii continuă să 
fie nemulțumiți de atitudinea 
lipsită de răspundere a unor 
salariați de la sectoarele I.G.C. 
Și, pentru a ilustra această 
stare de lucruri consemnăm 
din nou cîteva neajunsuri, se
sizate redacției în ultima vreme.

Cetățenii de pe str. Cuza 
Vodă din Petroșani, printre alte 
noțiuni gospodărești și de în
frumusețare organizate, au cu
rățat trotuarele și partea caro-* 
sabilă a străzii, adunînd gunoa
iele ș.i noroiul în grămezi pen- 
1ru a fi ridicate de mașinile 
salubrității. Dar I.G.C. nu a ve
nit în întîmpinarea acestei ac
țiuni, cu toate că operațiunea

despre care vorbim intră în o- 
bligațiile întreprinderii respec
tive. A trecut mai bine de o 
lună de 'cînd gunoaiele nu au 
fost ridicate. De aceea au drep
tate cetățenii spunînd că ej fac 
treaba I.G.C.-ului și plătesc taxe 
pentru prestații pe care salu
britatea nu le execută.

„In cartierul Aeroport — ne 
spune Ionel Popa, președintele 
comitetului de bloc — stau și 
acum la marginea străzilor res
turile de materiale rezultate de 
pe urma recondiționării zonelor 
verzi, dar I.G.C. nu a venit să 
le transporte. Mai mult chiar, 
mașinile salubrității au distrus 
zona verde din fața blocului 
nr. 3 de pe str. Păcii pentru a 
se apropia de punctul gospodă
resc. Oare nu era mai simplu 
ca muncitorii salubrității să a- 
ducă recipienții lîngă mașină ? 
PîrîuJ Maleia deși a fost curățat 
în porțiunea centrală a orașului 
a devenit din nou plin de gu
noaiele pe care oamenii de cu
rățenie ai I.G.C. le aruncă noap
tea de pe pod“.

„In orașul Vulcan — ne spu
ne Laurențiu Mikloș, președin
tele comitetului de bloc nr. 27 
de pe str. Republicii, — secto-

Premiile concursului
rul I.G.C. nu-și face datoria. 
Gunoaiele se ridică numai la 
două săptămîni și din cauza a- 
ecasta nu se poate păstra cu
rățenia. Nu înțelegem ce vor 
să facă tovarășii care răspund 
de curățenia orașului dar, con
siderăm că așa cum procedea
ză acum nu e bine.

Un corespondent tot din Vul
can, Iulian lordache, ne sesi
zează în legătură cu risipa apei 
potabile în diferite puncte ale 
orașului. „Aceasta, este pin- și 
simplu risipită din cauza negli
jenței și nepăsării manifestată 
de sectorul I.G.C. Vulcan. In co
lonie și chiar în centru) orașu
lui, apa curge continuu din cau
za defecțiunilor la conducte sau 
gurile de apă'*.

Și despre activitatea sectoru
lui I.G.C. Lupeni, oamenii au 
păreri rezervate. Iată ce ne spu
ne în acest sens loan Tucaciuc, 
domiciliat pe str. 23 August, nr. 
14: „In urma procedeului inad
misibil de a presta vidanjarca, 
m-am adresat conducerii sec
torului, unde, am și lăsat o 
cerere înregistrată la nr. 41 
din 24 ianuarie 1972, dar pînă 
în prezent nu am primit nici 
un răspuns**.

Cazuri asemănătoare sînt sem
nalate și de alți cetățeni din Pe- 
trila și Uricani.

Nu ne stă în putință să tra
gem alte concluzii, decît cele 
impuse de situațiile reale, con
statate la fața locului.

Mai au cumva, oare nevoie 
aceste exemple de vreun co
mentariu ? Nu 1 In nici un caz.

Conducerea I.G.C. Petroșani, 
are cuvîntul.

(Urmare dm pag. /)
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-— Fraților să nu intre nimeni 
la front, ne întîlnim in direc
țional, trebuie să vă spun ceva...

Și a mers întîi Petre să ia în 
primire de la schimb și i-a aș
teptat pe Ortaci la capătul aba
tajului :

— Uite fraților despre ce-i 
vorba... (Nu mai putea îndura. 
Și-a răsturnat piatra de pe inima). 
Uite, fraților, nu vi-a cîștigăt 
Spînu salariu, ci tot prin munca 
dumneavoastră l-ați cîștigăt. Eu 
zic următorii’ lucru- : S-ave(i în
credere în mine... Ei, ce ziceți, 
mergem așa ?... Nea Petre nu Ie 
mai știe pe toate cite le-a grăit a- 
tunci... In orice caz le-a pus în 
vedere că nu va avea nevoie de 
oameni care umblă „la aranja
ment" cu nemotivatele, că dacă 
nu vor fi gospodari, adică fie
care să aibă grijă de scule să 
țină ca la ochii din cap de tot 
ce se află la front, nu vor face 
casă bună împreună...

Poate că vorbea în el, în clipa 
aceea „capul de familie", căci a 
rămas de mic fără tatăl nemai- 
întors din război, cu mama in
firmă, cu o vacă și cu un petec 
de pământ, acolo in Tepești, pe 
lingă Drăgășani... l-a fost dat să 
facă cele patru clase primare cu 
o tăbliță și un condei, se scula 
noaptea, pleca prin casă ca un 
somnambul și nu se culca pînă 
ce nu pipăia cu degetele, vibrînd 
fierbinți, foaia subțire, înghețată, 
dar încă întreagă, a ardeziei... 
Avea un frate și două surori mai 
mici și tremura ca nu cumva, 
chiar și din greșeală, să-i spargă 
tăblița...

Și dăi, și înjură. „Mă, nea Cos- 
tică _mă, ce fi-am făcut mă
In primele ore nici Petre al nos
tru nu-și dă 
pană pitică 
grinda să se 
tavanului, că
de scindară se vrea pusă pe creș
tetul stîlpului, pentru ca să nu 
mai puște așa, de nebun... Orta
cii își pierd și bruma de răbdare 
pe care o mai au: „Uite, doin’le, 
nu merge și nu merge.'... Păi cînd 
om mai scoate noi fîșia ?...“ Dar 
Petre, într-una: „O să meargă, 
trebuie... Hai să-ncercăm și așa..." 
O luptă surdă a nervilor. Neîn
crederea crește. De data asta or
tacii nu-s atît împotriva lui, a 
„șăfului", ca acum cîțiva ani, cît 
împotriva acestui „fier" încăpă
țînat, care nu ascultă... Dar nea 
Petre crede și, prin urmare, ac
ționează. Știe că orice început e 
greu, că lipsa de încredere e și 
ea în firea omului, că-s investiți, 
bani grei, în „fierul" ăsta, că-i 
vorba de aur la urma urmei... 
Nu odată rămine și al doilea, 
chiar și al treilea șut... Cel mai 
mult are de furcă cu indolența, 
cu nepăsarea unora, ce-i drept 
puțini la număr: „Nu se poate 
face ? Uite, că se poate, să (i-arăt 
eu cum..."

După nici o lună, productivi
tatea „sare" de la trei tone la 
șase tone de „cască"...

— Ei, îl mai dăm afară ?
— Ce, vrei să facem scandal f 

Și se . mai apucă să strige cile 
unul: „Mă, moare mama !“, cînd 
simte că-i aproape gata șutul, dar 
nimeni nu se grăbește să iasă 
ziuă...

Marți au fost decernate premiile concursu
lui de creație corală „Cîntare României so
cialiste", organizat de Radioteleviziunea ro
mână. I,a festivitate au participat compozi
tori și poeți, precum și personalități ale vieții 
noastre cultural-artistice care au făcut parte 
din juriul concursului.

Au fost distinse cu următoarele premii și 
mențiuni : Premiul special al juriului : „Cît e 
muntele de lung", muzica Marțian Negrea, 
versurile Ioan Meițoiu.

Cîntece revoluționare, patriotice Și de mun
că : Premiul II : „Partidul ni-e mîndria", mu
zica Radu Șerban, versurile Aurel Storin și 
„Partidului", muzica Grigore Nica. versurile 
Ștefan Mihalcea.

Premiu! HI: „Vin semănătoare", muzica și 
versurile de Teodor Bratu, și „Cîntare anilor 
lumină", muzica Doru Popovici, versurile 
Domnica Filimon.

Mențiuni : „Noi lumini pe șantiere", muzica 
Ștefan Andronic, versurile Ion Socol, și „O 
țară sub soare", muzica Vasile Timiș, versuri
le Constantin Cîrjan.

Cîntece pentru tineret și studenți i

Premiul III : „Pas voios tinerel", muzica 
Laurențiu Profcta versurile Eugen Frunză.

Mențiuni: „Hai să cîntăm cu voioșie", mu
zica Eugen Popescu, versurile Pompiliu Gîl- 
meanu, și „Tinerețe, studențească floare", 
muzica Vasile Donose, versurile loan Socol.

Cîntece pentru copii Și pionieri :
Premiul II : „Albinele și lăcusta**, muzica 

Aurel Popa, versurile Felicia Donceanu.
Premiul III : „Pionieri, ne cheamă țara**, 

muzica Mircea Neagu, versurile Traian Iancu, 
„Vrabia mare gospodină**, muzica Claudiu 
Negulcscu, versurile Ștefan Tita.

Tovarășul Sion Mihail Bujor, prcședintelc- 
Comitetului de Stat al Radioteleviziunii a fe
licitat călduros pe cei premiați, urîndu-le 
noi succese în munca pe care o desfășoară 
pentru înflorirea continuă a creației origina
le românești.

Președintele Uniunii Compozitorilor, Ion 
Dumitrescu, a relevat succesul deplin de care 
s-a bucurat concursul „Cîntare României so
cialiste", contribuția Radioteleviziunii Ia: sti
mularea și promovarea creației românești

■■■ a
■■
■ ■■ a■

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„In urma verificărilor efec
tuate — ne răspunde Serviciul 
miliției municipale 
pe marginea unui 
tînd titlul de mai 
era înfierată fapta 
a unui cetățean din
a conturbat grav liniștea unui 
lăcaș de ocrotire a sănătății — 
s-a stabilit că numitul Calotă

Ion a avut copilul 
spitalul din Vulcan, 
17 decembrie 1971, 
soția acestuia, susnumitul fiind
la serviciu. După ce a venit de 
Ia serviciu și după ce în prea
labil consumase băuturi alco
olice, Calotă Ion s-a dus Ia 
spital pentru a se interesa de 
copil(l). Ajungînd la spital, a

Prețul unui abonament este de 
24 Iei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna mai fac Ia 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

vrut să ia copilul acasă, pe nior 
tiv că lui nu ii inspiră încredere 
medicii și personalul acestui 
spital. Nu i s-a dat voie să 
intre în incinta spitalului, fapt 
pentru care acesta s-a înfuriat 
și a început să facă gălăgie, 
conturbînd liniștea bolnavilor de 
la
că nu 
i-att dat voie să-și ia 
casă... Pentru faptul

sccția contagioase. Văzînd 
se poate înțelege cu el, 

copilul a- 
că a pro-

„E crudă
O notă critică, purtînd acest 

titlu și apărută în nr. 6 902 al 
ziarului nostru, releva faptul 
că, într-o serie de apartamente 
din cartierul Aeroport al Pe- 
troșaniului, a fost... omisă insta
larea unor căzi de baie. In legă
tură cu aceasta, Grupul de șan
tiere Valea Jiului al Trustului 
de construcții Hunedoara — De
va ne răspunde, detaliat și ar
gumentat, precizând motivele o-

vocat deranj la spital și a con
turbat liniștea bolnavilor, a fost 
amendat eu suma de 3Oo lei, 
conform articolului 2, litera g 
din Decretul nr. 153/1970“.

Menționăm că cele relatate în 
acest răspuns al Serviciului de 
miliție constituie, totodată, și 
un... răspuns scrisorii adresate 
redacției de către Ion Calotă, 
prin care acesta contesta o rea
litate atît de evidentă.

In urma numeroaselor propu
neri făcute de cetățenii cartie
rului Aeroport din Petroșani, 
oficiul P.T.T.R. a instalat Ia 
complexul comercial de aici tin 
telefon public, menit să satis
facă cerințele populației in do
meniul telecomunicațiilor.

monteze tocmai la intrarea res
taurantului „Parîngul", i 
numai scopului propus nu 
te servi De ce ? In primul 
pentru că accesul la acest 
fon public este dependent 
programul unității 
după ora închiderii, nimeni nu-1

unde, 
poa- 
rind, 
tele-

I de
T A.P.L ;

uitarea..."
biective care au stat la baza 
acestor „lipsuri". Am reținui, 
însă, pentru cititorii noștri doar 
fraza ultimă a răspunsului l 
„Sperăm ca această problemă 
să fie rezolvată în acest an, 
astfel îneît reclamați) legitime, 
ale celor care au apartamente 
fără căzi de baie să nu mai 
existe**. Noi nu numai că spe
răm dar avem convingerea că 
această problemă va fi rezol
vată 1 E necesar...

n

Pe șantierele din

N O T Â
Executarea acestei lucrări de 

către oficiul amintit corespun
de unor necesități despre care 
nu mai e necesar să vorbim.

Oamenii din cartier au salu
tat cu sinceritate receptivitatea 
conducerii oficiului P.T.T.R., Ia 
solicitările lor.

Iată însă că in ultimul timp, 
se fac auzite tot mai multe 
glasuri care, își exprimă nemul
țumirea față de locul în care 
este instalat acest telefon. Deși 
complexul comercial, oferă su
ficiente locuri bune, ferite de 
înghesuială și zgomot, instala
torii autorizați ai oficiului 
P.T.T.R. au găsit de cuvință să-l

în

mai
să

mai poate folosi. In al doilea 
rînd, cei care doresc să tele
foneze, sînt întotdeauna deran
jați de vacarmul existent 
localul amintit.

Considerăm că este mult 
normal ca oficiul P.T.T.R.
revizuiască poziția telefonului 
în cauză și să dispună muta
rea Iui în fața autoservirii din 
cadrul complexului, iar prezen
ta lui acolo, să fie anunțată 
publicului printr-un indicator, 
asa cum există si în alte locuri 
din oraș. Și atunci, telefonul 
în discuție, va satisface cerin
țele oamenilor, care, au solici
tat instalarea Iui.

C. H.

cu necesitate
*

...„Dac-o fi tot așa, o fi bine", 
și-au zis ortacii, după prima lu
nă, căci ciștigaseră bani frumoși. 
Și exprimîndu-ne la modul cel 
mai comun cu putință, de atunci, 
de mai bine de zece ani de cînd 
s-au întîmplat toate acestea, bri
gada condusă de Constantin Pe
tre n-a rămas niciodată sub plan...

...1965, prin august. Premieră 
în Valea Jiului: sînt aduse la 
mina Lupeni întîia garnitură de 
stîlpi hidraulici, primele grinzi 
metalice în consolă — echipament 
din import, pentru susținerea a- 
batajelor —, cel dinții transpor
tor românesc lipul T.R., blindat, 
de marc capacitate... Se ia hotă- 
rirea să fie introduse la frontul 
brigăzii lui Constantin Petre. A- 
telierul mecanic devine sală de 
curs... Șeful de brigadă, șefii de 
schimb își însușesc cu sîrguință 
noua tehnologie de lucru. „Lec
ția" e învățată și transmisa mai 
departe... Vine și clipa „defilării" 
către adîncuri a 500 de stîlpi, a 
500 de grinzi... Totu-i neobiș
nuit. Zeci de tone în marș... Oa
menii le privesc cu curiozitate a- 
mestecată cu neîncredere. Mano
peră multă. Montare fără pier
dere de producție. Ortacii ii sar 
în piept : „la 
ce-ai acceptat 
bine fără ?... 
toții gura la 
de-aici, nu t 
mare 
tră" 
saru...

zi, nea 
asta ?... 
I lai să 
șăf să

vezi că-i bai de-ăl 
In fruntea celor „con- 

— chiar prim-maistrul Gro- 
Și cum să nu bombăni 

înciudat și cum să nu scapi cile 
una de-a hîdă cînd, la montare, 
stîlpul îți fuge de sub grindă I 
„Măi, vezi, mă, că stîlpu ăsta 
pușcă, bată-l pustiul!..." Și n-a
pucă omul să avertizeze bine și 
iată-l alunecînd, scoțîntl flamă 
lingă grindă și troznind de mama 
focului... Sau, uite, la cuplarea 
grinzilor una de alta, de ce n-or 
fi slind așa, orizontal I „Ce să 
facem „Păi haideți să tăiem 
din tavan, ca să meargă oblu...

Din 
Valea 
urcat 
ceeași 
de prisos, Și cu toate că azi are 
de-a face „cu un strat Joartc 
murdar" cum el însuși își dă pă
rerea, care nu permite tăierea me
canizată a cărbunelui, planul bri
găzii sale întrece chiar cantita
tea de cărbune prevăzută să se 
extragă în acest 
mină Bărbate ni... Inginerul Pavel 
Vitan recunoaște
Petre pe cel mai bun organizator 
dintre cîfi știe... Și cei doi lu
crează în sectoare distincte.

•k
din 7 mai 1971 
se putea citi: 
deosebite în în- 

partidului de 
socialistă a țării 

adusă la

★
’57, de cînd a venit 

Jiului, Constantin Petre 
treptele prolesiunii în 
brigadă. Comentariile sini

...In numărul 
al „Scînteii" 
„Pentru merite 
făptuirea politicii 
industrializare 
și pentru contribuția 
dezvoltarea unităților în care lu
crează au fost conferite titlu de 
„Erou al muncii socialiste" „me
dalia de aur „Secera și ciocanul" 
și „medalia 
versare a 
Constantin

jubiliară
P.C.R. 
Petre..

★
In brațele mele, 

letița de patru anișori a lui Con
stantin Petre — cea „obraznică, 
neascultătoare și eh, zburdalni
că...", cum o caracterizează tăti
cul, îmi recită o poezie : „...O fe
tiță cit j undiță I Se ducea la 
grădiniță / A-ntrebat-o mămica 
>a I Und* te duci, fetița mea f* / 
Eu mă duc la grădiniță / Să mă 
jac o doctoriță / Că tăticu-i su
părat I Că n-are și el băiat / (In 
realitate, are, și încă unul mare, 
pe Ionel, de 14 ani, în clasa a 
VllI-a) I Și mămica-i bucuroa
să I Că are fetiță frumoasă.../

— Ia ascultă, o întreb cam 
pretențios, o să-ți placă să ci
tești cartea în care o să fie și 
tăticul tău ?

— O sa-mi placă și cartea, 
mai mult iubesc poveștile, 
ca „Eăt frumos cu tichia de

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Ce ne oferă magazinul 
de artizanat ?

Sezonul turistic estival ridică din 
nou problema de unde îți pot pro
cura cei ce vizitează frumusețile na
turale ale împrejurimilor noastre, în 
amintirea locurilor umblate, 
produse ale artei populare 
artizanat specifice bazinului 
nifer, sau județului nostru.

lntrînd în magazinul din 
Republicii * ~
cărui frontispiciu stă scris cu litere 
mari „ARTIZANAT* 
Ierni convins că a dat 
taie specializată unde, 
specifice de prezentare 
găsește tot ce dorește, 
lucrurile se prezintă cu toiul alt
fel. In magazinul amintit se vînd, 
în principal, confecții de îmbrăcă
minte, încălțăminte, tricotaje, covoa
re și alte produse ale cooperației 
meșteșugărești și numai cînd și cînd 
articole^ ale artei populare sau de 
artizanat șt acestea departe de va
loarea reală a creației populației 
noastre băștinașe. Or, turistul 'do
rește ceva reprezentativ, inedit, ica 
obiecte de ceramică, sticlă sau pie
le, cusături și țesături, pieptare și 
altele, obiecte specifice ținutului nos
tru, sau ale plaiurilor hunedorene.

Cu prilejul nedeilor, ce se țin 
primăvara în toate localitățile din 
\ alea Jiului, ori în casele țărănești 
se văd minunate obiecte de creație 
populară, care însă nu sînt de gă
sit în unitățile cooperației mește
șugărești, cu toate că există posi
bilități de executare a acestora, de 
exemplu, prin munca la domiciliu, 
în cadrul căreia femeile noastre, a- 
cordîndu-li-se calitatea de coopera
toare. pot produce valori artiza- 

le.
In anul trecut cooperativa „Ila-

țegana" din Hațeg, profilată pc ar
ta populară și meșteșuguri artistice, 
a inițiat un început de organizare 
a femeilor din Valea Jiului într-o 
activitate de executare a unor pro
duse dc artă populară ca : ii bro
date cu motive naționale, țesături 
și altele, dar insuficient susținută, 
acțiunea a fost abandonată. Or, o 
astlel de organizare și punere în 
valoare a talentelor din Valea Jiu
lui și județul nostru de către uni
tățile cooperației meșteșugărești, ar 
asigura, pentru valori licăre, produse 
ale artei populare, astlel îneît în 
unitățile de desfacere care se chea
mă dc artizanat, să se găsească ceea 
ce iubitorii dc frumos doresc să-și 
procure.

Pentru deservirea 
ticole de artizanat, 
și în alte magazine 
lui, ce funcționează 
desfacere a 
meșteșugărești*' 
ția actuală, 
zionate numai 
și mai puțin 
populare.

Considerăm
nii cooperativelor meșteșugărești pe- 
va. de care aparține unitatea' de 
artizanal Petroșani trebuie să ia 
măsuri ca aceasta, respeciîndu-și fir
ma, să lie aprovizionată în prițnul 
rînd cu articole autentice ale artei 
populare, să fie specializată în pre
zentarea și desfacerea acestora, con
vinși că unitatea poale fi renta
bilă și lără a apela în măsura în 
care se face acum, la alte grupe 
de mărfuri în detrimentul activită
ții ci de bază.

Iosif DAVID

0 preocupare
Muncitorii, maiștrii, tehnicie

nii și inginerii din cadrul co
lectivului șantierului T.C.M.M. 
Petroșani sînt angrenați într-o 
însuflețită și rodnică activitate 
pentru înălțarea noilor obiecti
ve industriale prevăzute în pro
gramul actualului cincinal, în 
scopul dezvoltării în continuare 
a capacităților miniere din Va
lea -Jiului. Sub îndrumarea co
mitetului de partid, conducerea 
șantierului T.C.M.M. Petroșani 
este preocupată să asigure con
diții optime pentru desfășurarea 
în ritm susținut a lucrărilor de 
construeții-montaj. Un loc im
portant în cadrul acestor preo
cupări îl ocupă activitatea de 
prevenire a incendiilor pe șan
tiere, respectarea normelor 
regulilor privind apărarea 
foc a bunurilor șantierului.

Este o preocupare stăruitoare, 
promovată din convingerea că 
respectarea normelor de preve
nire a incendiilor constituie o 
latură esențială a bunului mers 
al muncii pe șantiere.

Recenta analiză a activității 
de p.c.i. în cadrul T.C.M.M. con
duce la concluzia că, datorită 
responsabilității și operativității 

t cu care acționează comisia teh- 
, nică condusă de tovarășul 

Teodor Nichila, inginerul șef al 
șantierului, s-a elaborat și apli
cat un cuprinzător plan de mă
suri tehnico-organizatorice me
nit să ridice la cote superioare 
activitatea în domeniul p.c.i. 
Pornind dc la faptul că o trai
nică disciplină a produției și a 
muncii nu este de conceput fără 
însușirea de către toți salariații 
a normelor și regulilor p.c.i., 
comisia tehnică și-a propus să 
dezvolte și să întărească munca 
educativă în rîndul salariaților 
în acest sens. S-a prevăzut ast
fel, reactualizarea sarcinilor spe
cifice fiecărui loc de muncă, 
intensificarea agitației vizuale 
prin inscripții, indicatoare, pa
nouri, afișe, instruirea de către 
cadre competente a tuturor ca
tegoriilor de salariați. 
tatea de prevenire a 
nu privește numai 
șantierului T.C.M.M. 
pe anumiți salariați 
bligații de serviciu 
direcție. Munca de prevenire a 
incendiilor reprezintă o îndato
rire de prim ordin pentru toți 
șefii de loturi, puncte de lucru. 
Se constată ca un fapt îmbucu
rător în acest sens și anume că 
o mare parte din șefii loturilor 
Ca de exemplu Dîlja, 
central, 
metalice 
riozitate 
de p.c.i.
ne. Cadrele tehnico-inginerești, 
maiștrii, șefii de echipă dau do-

stăruitoare pentru prevenirea

Activi- 
incendiilor 
conducerea 
sau numai 
care au o- 
în această

Livezeni 
atelierul de confecții 
etc. acționează cu se- 
și răspundere pe linie 
obținînd rezultate bu-

Ei

vadă de mult interes Și preocu
pare pentru respectarea norme
lor și regulilor de pază contra 
incendiilor. Faptul că pe aceste 
șantiere se obțin rezultate de 
prestigiu în îndeplinirea sar
cinilor de plan, demonstrează 
că prevenirea incendiilor stă în 
centrul atenției și este aborda
tă ca parte integrantă a unei 
organizări superioare a muncii, 
a păstrării ordinii și disciplinei 
pe șantiere.

Climatul de ordine și disci
plină, alături de experiența și 
hărnicia constructorilor, consti
tuie un factor hotărîtor pentru 
desfășurarea în ritm susținut 
a lucrărilor de construcții-mon- 
taj în vederea punerii la timp 
în funcțiune a noilor obiective 
economice în Valea Jiului.

De aceea, în dorința de a asi
gura pe toate loturile și puncte
le de lucru ale șantierului 
T.C.M.M., o ordine și disciplină 
desăvîrșită — lucru considerat 
ca o necesitate de prim ordin 
care privește 
rii, șefii de 
maiștri, șefii 
te cadrele cu
dere — trebuie ca toți 
ții constructori, întregul colec
tiv al șantierului să cunoască 
și să respecte cu strictețe nor
mele Și regulile de prevenire și 
combatere a incendiilor I Prin 
aceasta toți salariații șantierului 
își aduc contribuția la apăra
rea avutului obștesc.

pe toți muncito- 
echipe și 
de loturi, 
munci de

brigăzi, 
pe toa- 
răspun- 
salaria-

In atenția tuturor 
salariaților !

incendiilor stabilite în 
acte normative, are ace- 

mare importanță ca și res
pectarea tehnologiilor de lucru, 
a disciplinei de producție, a 
normelor de tehnică a securi
tății. a sarcinilor și obligațiilor 
de serviciu. De aceea este ne
cesar :

@ la toate punctele de lucru 
de pe șantiere să nu se permită 
executarea unor instalații elec
trice improvizate, exploatarea 
acestor instalații dacă prezintă 
pericol de incendiu, sau folo
sirea siguranțelor supradimen
sionate la tablourile de distri
buție;

® în jurul depozitelor de car
buranți și lubrifianți să se men
țină permanent o curățenie e- 
xemplară;

©• căile de acces să fie per
manent libere;

0 materialele de intervenție 
ca și sursele de apă să fie per
manent în stare de funcționare;

®- maștrii, șefii de ateliere și 
de loturi, în calitatea de organi
zatori și conducători direcți ai 
proceselor de producție, sînt da
tori să verifice permanent bu
nul mers al activității de pre
venire a incendiilor fiind obli
gați să facă periodic salariaților 
din subordine instructajele ne
cesare, potrivit specificului lo
curilor de muncă, să intensifi
ce propaganda p.c.i. prin toate 
mijloacele de care dispun, să 
vegheze și să ia măsuri pentru 
a nu se admite executarea de 
lucrări de sudură sau folosirea 
altor mijloace cu foc deschis 
în locuri cu pericol de incendiu.

Această 
fapt 
tare

cărui lucrător și se referă la 
curățirea locului de muncă și 
a mașinilor deconectarea ali
mentării cu energie electrică, 
evacuarea deșeului și gunoiului, 
stingerea focurilor, depozitarea 
materialelor inflamabile la lo
curile special amenajate precum 
și alte asemenea operații ce 
revin lucrătorilor după termi
narea orelor de program.

Rețineți !

locuri cu pericol 
fără a se fi luat 
măsurile necesare 
a incendiilor:

sa
de 
în 
de

la 
fără

în 
de

măsură 
obligațiile 
serviciu

intră de
elemen-

ale fie

Pentru prevenirea incendiilor 
respectați următoarele reguli 
mai importante :

— nu fumați în locuri Cu pe
ricol de incendiu;

— nu executați improvizații 
și nu exploatați instalații elec
trice defecte, nu folosiți sign-» 
ranțe supradimensionate;

— nu executați lucrări de 
dură în 
incendiu 
prealabil 
prevenire

— nu faceți foc deschis 
întîmplare și nu-1 lăsați 
supraveghere;

— nu blocați căile de acces 
sau sursele de apă cu diferite 
materiale;

— se interzice folosirea în al
te scopuri decît cele destinate a 
materialelor inițiale de la pos
turile de incendiu I

— se interzice folosirea de rc- 
șouri, radiatoare sau alți con
sumatori electrici pe schele I

— e bine să fie cunoscut de 
toți salariații faptul că neres- 
pectarea regulilor de prevenire 
a incendiilor constituie contra
venție Și se sancționează cu a- 
mendă, conform H. C. M. 
2 285/1969. do la 100 la 3 000 lei. 
Deci, atenție 1



JOI 13 APRILIE 1972 Steagul roșu 3Noul normativ republican pentru acordarea echipamentului de protecție gent în custodia penitenciaru
lui. Exact pentru un an. Mai
trebuiau doar cinci ouă, pen

Dar, nici miliția nu a stat 
pe ginduri. L-a transferat ur

ri
ES3S8

i rtefi ! I I

i
i

Recent au intrat în vigoare 
iwiul normativ republican pen
tru acordarea echipamentului 
de protecție -și a echipamentu
lui de lucru și instrucțiunile de 
nplicare în toate ramurile eco
nomiei naționale.

Pentru a afla amănunte în 
legătură cu îmbunătățirile adu
ce de noul normativ, Mircea 
Bumbac, redactor la Âgerpres, 
s-a adresat tovarășei Elena O- 
chea, director în Ministerul 
Muncii, care a făcut următoarea 
precizare :

Elaborarea unui astfel de nor
mativ în țara noastră a fost ne
cesară, pentru a crea un cadru 
propice de aplicare a măsurilor 
în acest domeniu. După cum se 
știe, pînă acum existau peste 
20 de normative departamenta
le, care prevedeau în multe ca
zuri dotări diferite pentru ace
eași meserie exercitată în con
diții similare de muncă. Noul 
normativ are la bază o largă 
consultare a ministerelor, a or
ganelor sindicale centrale și lo
cale, precum și o analiză apro
fundată a condițiilor concrete 
de muncă existente într-un ma
re număr de unități economice 
reprezentative.

Aplicat experimental, în 
cursul anului 1971, fapt care a 
permis confruntarea prevederi
lor sale cu realitățile din între
prinderi, normativul a fost îm
bunătățit pe baza propunerilor 
făcute de oamenii muncii și or
ganele sindicale. El stabilește, 
ca un principiu fundamental, 
asigurarea unei dotări egale 
pentru toate meseriile similare, 
exercitate în aceleași condiții de 
lucru, indiferent de subordona
rea administrativă a unității

respective. Se prevede astfel o 
dotare minimală, cu caracter 
general, pentru fiecare meserie 
și apoi o dotare diferențiată, în 
raport cu condițiile existente la 
locurile de muncă, constînd din 
echipament specific pentru cei 
care lucrează cu așa-nurnitele 
substanțe agresive — acizi, ba
ze —, sau în condiții deosebite 
de intemperii, la înălțimi, în 
locuri de muncă cu nivel ridi
cat de zgomot. De asemenea, se 
stabilește o nomenclatură rațio
nală pe meserii, funcția și spe
cialități, prin aceasta lichidîn- 
du-se confuziile intervenite ca 
urmare a variatelor denumiri 
utilizate în fostele normative 
departamentale. In vederea sta
bilirii condițiilor concrete de lu
cru și asigurării echipamentu
lui corespunzător, în cazul 
schimbării unor sortimente eu 
altele, avînd funcții similare, 
sau efectuării unor lucrări în- 
tîmplătoare, unităților li s-au 
acordat, competențe suplimenta
re. Totodată, ținînd seama de 
caracterul dinamic al economi
ei noastre, de apariția unor noi 
ramuri, meserii, sau condiții ce 
se ivesc în procesul de muncă, 
normativul republican stabileș
te modalitățile de dotare ime
diată eu acele sortimente de e- 
chipament care prezintă o im
portanță deosebită pentru pre
venirea accidentelor și a îmbol
năvirilor profesionale.

Este de reamintit faptul că 
echipamentul de protecție se a- 
cordă în mod gratuit, iar pen
tru ce) de lucru statul contri
buie cu o cotă, în proporție de 
50 la sută.

(Âgerpres)

Chiș Elena din Petroșani, 
o îndeplinit de fapt a- 
proape toate operațiu

nile la care s-a obligat. Adică, 
a acceptat să scoată pănsia 
pentru N. D., să semneze de 
primirea ei și să o încaseze. 
Doar ultima operațiune „a ne
glijat" să o mai execute : să 
trimită banii încasați destina
tarului. A găsit că-i mai con
venabil să-i păstreze pentru ea.

Acum, timp de 9 luni vo c- 
vea tot timpul să cugete asu
pra faptului, că orice lucru în
ceput, trebuie dus pînă la ca
păt.

tru ca să fie, oul și ziua.

S-a dat drept morar și a 
făgăduit lui C. C. și A. I. 
să le facă rost de po

rumb. lor aceștia l-au crezut. 
Sau, poate numai s-au prefă
cut că-1 cred. Fopt cert este 
că, urmărindu-1 să vadă ce are 
de gînd, l-au găsit pe Bihari 
luliu din Petroșani, foarte cu
rând într-unul din bufetele o- 
rașului Petroșani, unde le mă- 
cina banii pe care îi luase de 
la ei drept avans.

Iar pentru ca măcinarea să 
fie cit mai bună, î s-au do! 
2 (doi) ani închisoare, Să-i a- 
jungă.
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Soarele răsare la ora 5,36 
apune Ia ora 18,57. Zile trecute 
din an — 104, zile rămase — 
262.

EVENIMENTE

și

verigă dc bază a vieții noi", în 
sala dc lectură, la ora 17; In 
cadru] clubului melomanilor — 
„Ciprian Porumbescu" — la ora 
18,30; La ora 19, Experimcnt- 
cltibul prezintă o gală de filme 
eu realizări ale cinecluburilor din 
Valea Jiului. Uricani: O masă 
rotundă — la ora 19, în sala 
mică — cu tema „Folosirea ra
țională a energiei în subteran".

Cum tot era sezonul ouă- 
lor, Lăsculescu loan din 
Vulcan, s-a gîndit să-și 

focă și el rost de cîteva. S-a 
uitat prin urmare în jur și a 
văzut piața orașului, plină cu 
osemenea marfă. N-a stat mult 
pe ginduri, și... o și trecut în 
proprietatea lui 360 de bucăți.
\____________

E adevărat că saxofonul
pe care Băcălete llie 
din Ohaba de sus, l-a 

furat de la P. A. nu a scos 
nic măcar un sunet. Dar, ci
neva tot o cintat, incit, s-o au
zit foarte repede la miliție.

Drept urmare B. I. fmp de 
2 ani va putea, nu să ciule Io 
saxofon, ci, să fluiere a pa
gubă.

N. Gh.

Specialiștii Uzinei mecanice din 
Cîmpina au realizat un nou pro
dus : tija de pompare din oțel înalt 
aliat, cu dimensiuni cuprinse între 
5/8 și 1 țol, avînd o largă utili
zare în industria extractivă de ți
ței. Noile tije prezintă avantaje c- 
vidente față de tipurile anterioare. 
Astfel, ele pot fi confecționate mai 
ușor, prin folosirea procedeului de 
filetarc prin rulaj, sînt rezistente la 
șocuri și în medii corosive și au o 
greutate specifică mai mică. Primele 
6 000 bucăți de tije de pompare din 
oțel înalt aliat au și fost livrate 
în U.R.S.S. și Siria.

★
In cursul zilei de miercuri, Uzina 

„Electroputcre". din Craiova, a rea
lizat ce] de-al 85 000-lea transfor
mator. Cunoscuta întreprindere cra- 
ioveană, cea mai puternică unitate 
producătoare de mașini, aparataj e- 
lectrotehnic și locomotive electrice 
și Diesel-electrice a țării, și-a dez
voltat continuu volumul și nomen
clatorul producției. Nomenclatorul 
de fabricație al transformatoarelor, 
de pildă, cuprinde mai mult de 
500 tipuri și variante de produse. 
Cel mai nou și cel mai puternic 
dintre ele — transformatorul bloc 
de 250 MVA — a trecut cu bune 
rezultate probele luncționalc în can
driii centralei termoelectrice Rovi- 
nari-Rogojelu. Unități de ma
rc putere se află, de aseme
nea, în exploatare ori în curs 
de asamblare la hidrocentrala de la

Porțile de Fier, la Craiova și Bucu
rești, la Slatina, precum și pe plat
formele energetice ale altor locali
tăți din țară. Specialiștii și mun
citorii uzinei au reușit ca de la 
produse cu capacități de 5 600 
KVA, care' lucrau la tensiuni ma
xime de 35 kV, să proiecteze și să 
realizeze transformatoare gigant și 
autotransformatoare cu puteri uni
tare de 190 000, 250 000 și 400 000 
kVA, pentru tensiuni de 110, 220 
și 400 kV. Practic, această între
prindere, a cărei producție de trans
formatoare este de peste 40 de ori 
mai marc decît aceea înregistrată 
în țara noastră cu 20 de ani în 
urmă, realizează acum aproape toată 
gama de produse de acest fel cerute 
de economia națională și de nume
roși beneficiari de peste hotare — 
produsele unității exportîndu-se în 
aproape 20 de țări de pe glob.

★
La Șantierul naval din Brăila au 

lost lansate în ultimele 3 zile două 
șlepuri de 1 500 tone destinate ex
portului. In acest stadiu, fiecare na
vă are un avans de 10—15 zile față 
de programul dc construcție. Dato
rită unei bune sincronizări a lucră
rilor în secțiile de producție, șan
tierul naval din Brăila a mai lan
sat la apă, în primul trimestru, alte 
5 șlepuri destinate flotei noastre, 2 
nave fluviale, 2 gabere de 100 tone 
și 2 șlepuri de 1 500 tone pentru 
export. Au fost livrate înainte de 
termen 2 remorchere împingătoare 
de 1 640 C.P. și 5 șlepuri de 1 500 
tone pentru NAVROM.

(Âgerpres)

0 1886 — S-a născut Ni- 
colae Tonitza (m. 1940) picior, 
grafician și publicist român. Por
tretist dc un profund umanism 
(„Gala Galaction"), fin obser
vator al psihologiei copilului 
(„Fata pădurarului", „Fetița o- 
landeză", „Catittșa lipoveanca"). 
Sensibilitatea, armonia formelor, 
coloritul strălucitor, grația linia
ră îi situează operele printre cele 
mai valoroase creații ale picturii 
românești 0 1922 — A murit 
Leonte Filipescu, militant de sca
mă al mișcării muncitorești din 
țara noastră (n. 1895) 0 1935 
— A murit scriitorul Panait Is- 
trati (n. 1884). Din opera sa : 
„Chita Chiralina", „Unchiul An
gliei", „Codin" etc. 0 1945 —- 
A fost eliberată Vicna de sub 
ocupația fascistă 0 1972 — În
cepe vizita în Canada a preșe
dintelui Nixon (13—15 aprilie) 
0 1695 — In Franța a murit 
fabulistul Jean de La Fontaine 
(n. 1621) 0 1919 A începui 
mișcarea revoluționară de elibe
rare națională a Indiei 0 1972 

începe Conferința mondială 
a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (la Santiago 
de Chile, 13 aprilie — 19 mai) 
0 1972 — Începe reuniunea 
miniștrilor de externe ai Asocia
ției țărilor din Asia de sttd-est 
(la Singapore, 1 aprilie).

CLUBURI — Petrila: La ora 
17, o conferință despre „Morala 
socialistă și viața de familie"; 
Lupeni: In cadrul ciclului de ac
țiuni reunite sub titlu] „Meseria, 
brățară de atir", în sala de mu
zică se va vorbi despre „Locul 
de muncă — școală continuă dc 
perfecționare și autodepășire"; 
Vulcan: La ora 18,30, un oma
giu adus tinerilor revoluționari 
din ilegalitate; Aninoasa : De la 
ora 19, joia tineretului și o in
formare asupra ultimelor eveni
mente interne și externe.

F8LM
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul războinic; Repu
blica : Articolul 420, seriile I-II; 
PETRILA : Floarea soarelui; 
LONEA — Minerul: Aeropor
tul, seriile 1-11; ANINOASA : 
B. D. în alertă; VULCAN : 
Anna celor 1 0C0 de zile, seriile 
1-11; PAROȘENI : Aurul; LU
PENI — Cultural: N'-am cîntat 
niciodată pentru tata; URI
CANI : Ritmuri spaniole.

Fotbal, fii vizîa C

Pandurii îg. Jiu — Minerul Lupeni 1-1
După victoria de la Strchaia, 

minerii lupeneni au obținut, în ur
ma unui meci dificil, un „egal" la 
tl'g. Jiu, unde mai toate coechipie
rele seriei înclinaseră balanța.

Rezultatul, însă, e nemulțumitor 
pem.ru oaspeți, a căror bună evolu
ție a lost „drapată" de arbitrajul 
părtinitor al unei brigăzi reșițene.

Pe rînd, Lucuța — omul forte, 
cel mai bun de pe teren — David 
și mai apoi Cotroază își etaleaza 
bunele „maniere" fotbalistice și-l

„întind" des pe inimosul portar 
Hițu, care a apărat excelent, sal- 
vîndu-și echipa de la înfrîngcre.

Replica „pandurilor" s-a bazat 
doar pe aportul lui Grofu, cel mai 
bun om al lor, însă apărarea mi
nerilor în care Burclagiu a fost im
batabil, respinge cu ușurință totul. 
Spre surprinderea spectatorilor și 
spre marea bucurie a celor cîteva 
sute de spectatori lupeneni prezenți 
la meci, cei care deschid scorul sînt 
minerii în min. 7, prin Lucuța. 
„Pandurii" egalează în min. 11

prin Grofu, în urma unei laze fixe 
de la 16 ni. mingea trasă ușor lo
vește interiorul barei transversale de 
unde revine în teren, arbitrul a- 
cordînd cu ușurință gol.

In min. 81, Cotroază ratează o 
mare ocazie.

Minerul Lupeni a aliniat forma
ția : Purice — POLGAR, Aruncu- 
teanu, BURDAGIU, RUS — Szi- 
/«gy, Șvedac — Mitu. COT ROA
TA, LUCUȚA, DAVID.

Eugen POPA

mergem

mitâ

EXPOZIȚII : La Casa de cul
tură, expoziția de pictură și gra
fică a membrilor Filialei Petro
șani a U.A.P.

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani :

— în cartierul 
Republicii și str.
— 1862.

— în 
1085 sau

Miliția
Iul unificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan

Carpați, str.
Constructorul

Aeroportcartierul
1668.

Vulcan — 108. Spita-

Biiggbi, divizia B

Minerul Lupeni — C.F.R.
Cînd, in ultimele minute, rugbiștii 

mineri se lansaseră deciși să refacă 
handicapul „inelicacității" timpului 
pierdut, puținii spectatori erau parcă 
Convinși că în teren a apărut o 
altă echipă, mai viguroasă, mai si
gură de sine, decisă să-și învingă 
adversarul „ca pe vremuri".

Dar victoria nu le revine decît

la un scor modest, în urma acor
dării a două lovituri de pedeapsă 
transformate sigur de către Precup.

Lupenenii, cu o echipă întinerită, 
nerodată încă, au primit replica li
nei echipe masive, omogene, care 
a legal mai bine jocul, și doar nu
mai ambiția și siguranța în joc a 
lui Precup, Dațo și Andriuță nu

Brașov 6-0
le-a permis sa se apropie de butu
rile gazdelor.

Jocul. în general mediocru, a plă
cut spectatorilor, prin deplina spor
tivitate care a domnit în teren.

Q Electropuiere Craiova — Ști
ința Ii Petroșani: 84—0 ! Comen
tarii Care e nevoie ? /

I

*

J.

HANDBAL

Turneul zonal de calificare pentru divizia B
Sîmbătă și duminică, Petro- 

șaniul a fost gazda unor pa
sionante întâlniri de handbal, 
flin cadrul turneului zonal de 
calificare pentru divizia B. Pro
tagonistele acestui frumos 
„weck-end" handbalistic au 
fost echipele C.I.L. Tr. Severin, 
Voința Sebeș (fete), M.E.V.A. 
(Tr. Severin, Mureșul Aiud (bă
ieți).

Miza deosebit de importantă 
e jocurilor — dreptul de parti
cipare la turneul final de cali
ficare („barajul") — a făcut ca 
eele 4 combatante să-și etaleze 
— am putea spune că în unele 
momente, la superlativ — tot 
ceea ce posedă ele mai bun, la 
ora actuală, în materie de 
handbal. Desigur, după cum era 
și firesc, cei mai buni au în
vins. Pentru unii bucuria reuși
tei în prezent, pentru alții spe
ranța împlinirii în viitor. Do o 
parte euforie, de cealaltă dezo
lare. Dar vrînd-nevrînd, a;-e.s- 
la-i implacabilul deznodămînt

al unei competiții a discernerii 
valorice sportive.

Rezultatele consemnate pe ta
bela de marcaj (vorba vine, 
căci nici poveste de așa ceva la 
stadionul „Jiul" I), în cele două 
zile ale întrecerilor se prezintă 
astfel : sîmbătă : Voința Sebeș 
— C. I. L. Tr. Severin 12—12 
și M. E. V. A. Tr. Severin — 
Mureșul Aiud 16—20; duminică l 
C. .1. L. Tr. Severin — Voința 
Sebeș 9—9 și Mureșul Aiud — 
M. E. V. A. Tr. Severin 18—17.

La fete, s-a calificat, într-un 
mod mai puțin obișnuit — după 
acordarea a două serii de cîte 
10 aruncări de la 7 m — echipa 
handbalistelor mehedințene, ob- 
ținînd în final scorul de 15—-14.

La băieți. Mureșul Aiud s-a 
dovedit o echipă mult mai o- 
mogenă, superioară valoric con
tracandidatei sale la obținerea... 
biletelor pentru „baraj".

Dintre jucătorii și jucătoarele 
participante la acest turneu 
s-au remarcat în mod deosebit 
Mădăraș, Mesaroș (Mureșul)

Trașcă, Constantin (M.E.V.A.), 
Eugenia Ștefănescu (Voința) și 
Teodora Cotulbea (C.I.L.).

O notă excelentă pentru arbi
trajele prestate de ing. C. 
Gaudi, ing. Z. Hcgedus (ambii 
din Arad) și V. Bonea, H. Bor- 
ca, I. Mihalcea, S. Furcă (toți 
din Petroșani).

Ionel ȚABREA

Cupa 
„Diamantul 

negru"
Vineri, 14, și sîmbătă, 15 a- 

prilie, se va desfășura pe sta
dionul Școlii sportive dc elevi 
din Petroșani, competiția de 
handbal rezervată echipelor de 
fete și băieți, dotată cu cupa 
„Diamantul negru". La această 
competiție — de larg interes 
printre elevi — vor participa 
și echipe din alte centre mini
ere din Iară.

Important 
pentru 

automobiliștî!
Filiala județeană Deva 

a Automobil clubului ro
mân, pentru, a veni in 
sprijinul automobiliștilor 
din Valea Jiului, depla
sează pentru a doua oară 
o echipă de verificare teh
nică anuală a autoturis
melor, motocicletelor și 
motoretelor. Verificarea 
se va efectua la stafia 
„Autoservice“ Livezeni în 
zilele de 14, 15 și 16 a- 
prilie, orele 9—19.

21,45 Mai aveți o întrebare ? 
„Inima — motorul vieții"; 22,30 
„24 dc ore";

I

Pronoexpres
I.a concursul Pronoexpres nr. 

15 din 12 aprilie 1972 au ieșit 
cîștigătoare următoarele numere :

Extragerea
29 26.

Extragerea
35 2.

Fond de 
lei.

I : 24 43 16 22

a 11-a : 1 11 9

premii : 2 615 575

JOI 13 APRILIE
dc

CASE DE CULTURA — Pe
troșani : „FamiliaI

„LA COFETĂRIA „SCALA“...
i

...din Petrila nu găsești, de cele mai multe 
ori, decît suc — ne scrie EMILIAN DOBOȘ. 
Cofetăria e foarte frecventată de consumatori, 
dar s-ar părea că numărul acestora — notea
ză, în continuare, corespondentul nostru — se 
împuținează. Motivul ? Celor ce solicită cafea 
li se răspunde, adesea, ori că nu există „gaz" 
în butelie, ori că s-a terminat rezerva de ca
fea. Păi asta e aprovizionare ?“.

Nu e! Avem impresia, însă, că „exemplul 
concret" pe care ni l-ați relatat e, într-adevăr, 
un caz izolat. Se intîmplă, citeodată — vorba 
cântecului. De ce credeți că „se tratează lu
crurile cu nepăsare ?“. După cite știm noi, nu 
e chiar așa...

I

scrisoarea
dv

ANONIMĂ
© OPT BOLNAVI, SPITALUL VULCAN : 

.Am primit „referatul" dv. din care reiese că 
sinteți foarte mulțumiți dc modul cum vi se 
ocrotește sănătatea, că nu puteti afirma decit 
cuvinte măgulitoare Ia adresa medicilor sec
ției „interne" și că... nu vă satisface compor
tarea sorej Pînzaru — „mereu nervoasă și su
părată". Ce să vă răspund ? Așa o ft I Dar 
noi sintem convinși că — admițînd chiar pro
babilitatea enunțată de dv. — comportarea 
susnumitei are un caracter efemer. Fiți con
vinși că îi va trece. O fi avînd și ea necazu
rile ei I E rău că acestea s-au revărsat asupra 
dv. dar, de-acum gata !

De ce nu ați venit, cu sfertul care v-a mai 
rămas, Ia redacție ? Ne convingeați și am fi 
avut... tăria necesară pentru a interveni la 
conducerea fabricii, intru îndreptarea unor 
vechi „păcate" și pedepsirea celor vinovați...

Așa însă, cum să luăm noi „măsuri se
vere" ? Doar Pe baza unei sesizări, pe care 
ați și uitat să notați adresa, eventual să 
putem sta de vorbă ?

De ce n-ați dus „sfertul" respectiv la fa
brică, însoțit dc o reclamațic ?... Alte sfaturi 
nu vă putem da !

S-AR PUTEA !

INCREDIBIL !
Ne pare rău, tovarășe RUSALIN ALBANI, 

din Petroșani, dar varianta cu piinea in 
care ați găsit... foste vietăți e incredibilă.

Ne întrebați, tovarășe NICOLAE DRÂCEA 
din Petrila, dacă pe responsabilul unității de 
reparat ceasuri de Ia complexul comercial 
Petrila îl controlează cineva. Credem că da. 
Dacă trebuie să elibereze chitanțe?! Credem, 
la fel, că da... Dv. afirmați că responsabilii 
despre care vorbim „bagă prea mult mina în 
ceea ce nu e al lui". Poate ! Dar, s-ar putea 
și ca dv. să enunțați niște „gratuități" și-a- 
tunci, nu e bine. In tot cazul, din cele ce 
mi-ați relatat, nu reiese prea clar că respon
sabilul e, neapărat, vinovat.

TEO

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Așchittță; 9,35 Ritm, tinere
țe, dans; 10,00 Curs de limba 
engleză (lecția a 11-a); 10,30 Te- 
lecincmateca : „Regele Lear"; 
12,40 Telejurnal; 15,30 Matineu 
de vacanță : „Tristan și Isolda"; 
16,30—17,00 Curs de limba ger
mană (lecția a 10-a); 17,30 Des
chiderea emisiunii dc după-atnia- 
ză. Emisiune în limba maghiară; 
18,30 Confruntări. Stilul de 
muncă și răspunderea colectivă 
în adoptarea și aplicarea deci
ziilor; 19,00 Muzică ușoară cu 
formația Dan Stoian; 19,15 Pu
blicitate; 19,20 1 001 de seri : 
„Prințesa Păunița" — film dc 
animație; 19,30 Telejurnal; 20,00 
Reflector; 20,15 Tinerii- despre 

i Înșiși; 21,00 Pagini de umor;

JOI 13 APRILIE
PROGRAMUL I : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule 
lin de știri; 10,05 Itinerar fol 
doric muzica); 10,30 Clubul că
lătorilor, 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Melodii de Nicolae Kirctt 
lescu; 11,15 Din țările socialiste; 
11,30 Pentru prietenii muzicii 
corale; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital dc operă; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și inter
pretul preferai; 13,00 Radiojur 
nai; 13.15 Avanpremieră cotidia 
nă; 13,30 Tot înainte; 14,00 
Compozitorul săptămânii; 14,40 
Cîntece și jocuri populare; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Tribuna 
radio; 15,25 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal: 
16,15 „Luncile s-au deșteptat" 
— cîntece de primăvară; 16,30 
Aspecte de la Festivalul național 
a) artei studențești — ediția
VHJ-a; 16,50 Publicitare radio; 
17,00 Antena tineretului; 18,CC 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii prefe 
rate; 20,40 Cîntă Ștefania Ra- 
reș; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Bijute
rii muzicale; 21,45 Din lirica 
populară — melodii și versuri; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seară (con 
tinuare); 24,00 Buletin ide știri; 
0,03—6,00 Estrada nocttirnă.

a

VREMEA
Ieri, la Petroșani, temperatura 

maximă a lost de plus 22 grade 
iar la Paring de plus 15 grade. 
Minima din cursul nopții a osci
lat între plus 5 grade și plus 10 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea! precipi
tații locale sub formă de averse 
de ploaie. Vînt potrivit, cu in
tensificări temporare din secto
rul sudic.

Pentru perfecționarea
continuă a vieții 
interne de partid

(Urmare din pag. /)
. i

® raportarea asupra modu
lui de rezolvare a propunerilor, 
făcute în adunarea precedentă;

@ asigurarea unui climat de 
principialitate din partea tutu
ror participanților Ia adunare, 
îndeosebi din partea reprezen
tanților conducerilor tehnico- 
administrative;

@ înlăturarea formalismului 
în unele aspecte ale vieții de 
organizație, și întronarea unui 
climat propice muncii concre
te, operative, eficiente. In con
cluziile adunării generale să nu 
se repete discuțiile din timpul 
adunării;

© respectarea tuturor condi
țiilor bunei desfășurări a adu
nărilor generale (ora începerii, 
durata, convocarea din timp a 
membrilor de partid pentru a 
se pregăti, stabilirea ordinei de 
zi de către un număr mai ma
re de comuniști. In acest sens, 
ca o completare, înscriem o 
observație a unuia dintre su
biecții chestionați care a arătat 
că fiecare adunare generală tre
buie și poate să înceapă de la 
finele adunării precedente);

© restringerea numărului de 
probleme înscrise la ordinea de 
zi;

© asigurarea unor dezbateri

la obiect, însoțite de propuneri 
concrete, limitarea, de regulă, 
a timpului adecvat fiecărui vor
bitor;

© tratarea problemelor ee«M 
nomice prin prisma îndatoriri
lor membrilor de partid dc a 
îndeplini exemplar sarcinile de 
plan Ia toți indicatorii, a înda
toririlor lor de a deveni pro
motori ai întregii activități pro
ductive, inițiatori a noi măsuri 
menite să contribuie la valo
rificarea din plin a resurselor 
interne, mobilizarea îi, muncă 
a colectivelor și altele.

Toate aceste propuneri sau 
observații, ca și numeroase al
tele pe care doar lipsa de spa
țiu ne împiedică să le enume
răm, constituie, în totalitatea 
lor, o dovadă a preocupărilor 
membrilor de partid pentru e- 
liminarea lipsurilor ce mai per
sistă pe alocuri, pentru îmbu
nătățirea și perfecționarea viețjf 
interne de partid, astfel ca în 
fiecare organizație de bază a- 
dunarea generală să-și atingă 
scopul său plenar, de școală a 
educației comuniste, a întăririi 
spiritului revoluționar, dc com
bativitate, pentru ridicarea în
tregii vieți politice, economice 
și sociale, pe trepte superioa
re, pentru transpunerea în via
ță a politicii partidului.

Așezare dacică descoperită 
la Sîmbăteni — Arad

La Sîmbăteni, cercetătorii Muzeu
lui de istorie din Arad au desco
perit o întinsă așezare dacică. Po
trivit studiului făcut asupra obiec
telor și în special a ceramicii găsite 
aici, așezarea de la Sîmbăteni da

tează din secolele 111—IV e.n. și a 
aparținut dacilor liberi din nordul 
Mureșului, teritoriu neocupat dc ro
mani, dar puternic influențat de cul
tura acestora.

(Âgerpres)

niiiiir/ir/iiii/iiiiiiiii/ii/ir.'iiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriri/i/iiiiitiiiiininiri,

Una din multele 
nestemate

(Urmare din pag. 1)

blocuri cu multe nivele, se aștern 
la poalele dealurilor, împodobite de 
jur-întprejur cu ronduri de flori 
multicolore.

Oriunde te vei îndrepta, te în- 
tîmpină plin de vigoare noul.

In zona, care altă dală despăr
țea Petrila de Lonea, străjuește a-

cum clădirea Liceului de cultură ge
nerală, unde învață sute de elevi. 
Toți sînt fiii oamenilor de aici, ai 
muncitorilor care scormonind pă- 
nnntttl scot din adîncttri cărbunele 
pentru propășirea patriei, pentru bu
năstarea poporului.

Petrila. Doar una din multele 
nestemate ce formează măreața și 
uriașa salbă a țării.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație <le serviciu pe numele Măgăran 

Alexandru, eliberată de mina Dilja. Declar nulă.

pem.ru
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ConvorbiriBrandt-BarzelPESTE HOTARE
R.D. Germană

Chile
constructori, 
de tehnică 
știință, cos- 
ziariști.
președintele 

a Uniunii

că, s-a referit la adîncirea co
laborării tehnico-științifice din
tre cele două țări.

DELEGAȚII ROMANEDeclarațiile ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., 
în problemele ratificării tratatelor încheiate 

de R. F. a Germaniei cu Uniunea Sovietică și Polonia
El a relevat apoi existența în 

R. F. a Germaniei a unor forțe ce 
se opun ratificării tratatelor de la 
Moscova și Varșovia. In continuare, 
ministrul de externe sovietic a de
clarat că nu vor putea exista rela
ții de prietenie și bună vecinătate 
dacă în R.F.G. nu se dorește să se 
manifeste înțelegerea necesară față 
de interesele Uniunii Sovietice, față 
de acel minimum care și-a găsit re
flectarea în tratatul de la Moscova.

Dorim să deschidem o nouă pa
gină în relațiile sovieto-germane. 
Presupunem că pentru R.F.G. rela
țiile bune cu Uniunea Sovietică nu 
au nicidecum o importanță mai mi
că decît au pentru noi relațiile bune 
cu R.F.G.

După ce Andrei Gromîko a răs
puns la cîteva întrebări adresate de 
deputați, au avut loc dezbateri pe 
marginea tratatului.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La 12 aprilie, în Marele Palat 
al Kremlinului a avut loc ședin
ța comună a comisiilor pentru 
ăfacerile externe al Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționa
lităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., desfășurată în pre
zența lui M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar" al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
comisiei pentru afaceri externe 
a Sovietului Uniunii, a Iu; K, F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Co
misiei pentru afacerile externe 
a Sovietului Uniunii, a lui F. 
A. Surganov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
a lui A. P. Șitikov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem, — transmite agenția 
TASS.

Membrii comisiilor au început 
examinarea tratatului semnat la 
12 august 1970 între Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te și Republica Federală a Ger
maniei. După cum s-a mai a- 
nunțat, Prezidiul Sovietului Su
prem a remis tratatul spre exa
minare celor două comisii pen
tru afacerile externe care ur
mează să adopte o decizie fina
lă.

Luînd cuvîntul în numele gu
vernului sovietic. Andrei Gro
mîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a declarat că 
principalul sens al tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G. constă 
în faptul că el creează baza po
litică necesară pentru o coti
tură radicală în relațiile sovic- 
to-vest-germane, pentru dezvol
tarea lor multilaterală.

Rcfc rindu-se Ia conținutul trata
tului. el a relevat că pivotul aces
tuia îi constituie angajamentele pe 
care și le-au asumat părțile în pro
blema teritorială, „considcrînd ca 
inviolabile în prezent și în viitor 
frontierele tuturor statelor din Eu
ropa, așa cum există ele în ziua 
Semnării prezentului tratat" și că 
„ele nu au nici un fel de pretenții

teritoriale față de nimeni și nu vor 
ridica asemenea pretenții nici pe 
viitor". Tratatul, a relevat Andrei 
Gromîko, contribuie la afirmarea 
principiului renunțării la folosirea 
forței.

In cursul convorbirilor, a arătat 
în continuare A. Gromîko, s-a rea
lizat o înțelegere reciprocă într-o 
serie de probleme ale politicii eu
ropene, ceea ce și-a găsit expresia 
în documentul „înțelegere privind 
intențiile părților". In această înțe
legere este vorba, între altele, des
pre dezvoltarea relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G. pe baza deplinei 
egalități în drepturi și lipsei orică
rei discriminări, despre pașii meniți 
să contribuie la intrarea celor două 
state germane în O.N.U., despre 
reglementarea între R.F.G. și Ceho
slovacia a problemelor legate de 
nevalabilitatea acordului de la Miin- 
chen.

BERLIN 12. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, trans
mite: Delegația Consiliului Na
țional pentru știință și tehno
logie al Republicii Socialiste 
România, condusă de președin
tele Consiliului, Gheorghe Cioa
ră, aflată în vizită în R.D. Ger
mană, la invitația ministrului 
pentru știință și tehnică al 
R.D.G., Gunter Prey, a purtat 
convorbiri cu partea germană. 
Gheorghe Cioară, a avut cu 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., o convorbire, la care au 
participat Gunter Prey și con
silierul economic al ambasadei 
române, Ion Cîmpeanu.

Convorbirea, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas-

SANTIAGO DE CHILE 12 — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite: Ca urmare a 
vizitei Și tratativelor purtate de 
delegația guvernamentală eco
nomică română, condusă de ing. 
Ion Mineu, adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geolo
giei, cu autoritățile guvernamen
tale chiliene, la Santiago de 
Chile a fost semnat un acord 
complementar la 
vernamental de 
cooperare tehnică 
cele două țări.

Acordul semnat prevede ex
tinderea și diversificarea coope
rării în domeniul extracției de 
minereu, al metalelor neferoase 
și al manufaeturării cuprului. In 
cadrul acestor acțiuni de co
operare, partea română va acor
da și asistență tehnică.

BONN 12 (Agerpres). — Cance
larul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, și liderul opoziției creștin- 
democrate, Rainer Barzel, s-au în- 
tîlnit miercuri seara la Bonn, pen
tru a proceda la un schimb de ve
deri în problema ratificării trata
telor încheiate de R. F. a Germa
niei cu U.R.S.S. și Polonia. La con
vorbiri au luat parte, de asemenea, 
ministrul de externe vest-german, 
Walter Scheel, Horst Emke, minis
tru de stat la Cancelaria federală, 
iar din partea opoziției — Gerhard 
Schroeder, președintele Comisiei de 
politică externă a Bundestagului, și 
Richard Stuccklen, președintele gru
pului U.C.S. din Bundestag.

i
JOI 13 APRILIE 1972

Moscova

ADUNAREA FESTIVA
CONSACRA TA

ZILEI COSMONAUTICII
MOSCOVA 12 [Agerpres). — 

In prezența lui Leonid Brejnev', 
secretar general al C.G. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a altor conducători 
ai P.C.U.S. și guvernului sovietic, 
la Kremlin a avut loc, miercuri, o 
adunare festivă consacrată Zilei 
cosmonauticii. La adunare au 
participat muncitori, 
ingineri — creatori 
cosmică, oameni de 
monauți, diplomați,

Mstislav Keldîș, 
Academiei de Științe 
Sovietice, a făcut o trecere în re
vistă a succeselor înregistrate în 
ultimul an în toate domeniile cer
cetărilor cosmice.

In cei 11 ani care au trecut 
de la primul zbor în Cosmos al 
lui Iuri Gagarin, menționează a-

genția TASS, cosmonautica sovie
tică a înregistrat succese excep
ționale. Zborurile navelor pilotate 
„Vostok", „Voshod", „Soiuz". 
crearea stației orbitale pilotate 
„Saliut" au adus o contribuție 
valoroasă la cucerirea spațiului 
cosmic. Se desfășoară pe scară 
largă cercetări în spațiul circum- 
terestru, sînt studiate Luna și alte 
planete. Printre ultimele etape re
marcabile ale studierii Cosmosu
lui se numără activitatea de mai 
multe luni a lui „Lunohod-1" pe 
suprafața selenară, coborîrea lină 
pe Marte și crearea de sateliți 
artificiali ai acestei planete. A- 
genția relevă că în Uniunea So
vietică au fost lansați, în cei 11 
ani, aproape 300 de sateliți arti
ficiali ai Pămîntului din scria 
„Cosmos".
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Austria

Manifestări
consacrate
României

V1ENA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite: Orașul Laa an der Thaya, 
străveche localitate situată la 
nord de Viena, găzduiește, în- 
cepînd de marți, un șir de ma
nifestări consacrate României.

In marea sală de festivități a 
primăriei a avut loc, marți sea
ra, vernisajul expoziției „Româ
nia astăzi". Intr-o sugestivă suită 
de imagini, expoziția reușește să 
prezinte vizitatorilor secvențe din 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miei românești în anii socialismu
lui, frumuseți ale peisajului ro
mânesc, monumente de artă și 
cultură.

In cuvîntul rostit la deschi
derea expoziției, primarul orașu
lui, Otto Frummel, a declarat că 
manifestările ce vor avea loc în 
această săptămînă sînt dedicate 
prieteniei Austriei cu România și 
menite să servească intensificării 
legăturilor dintre poporul aus
triac și poporul român.

„Prezența noastră în orașul Laa
— a spus la rîndul său ambasa
dorul român, Dumitru Aninoiu,
— reprezintă o expresie a exce
lentelor relații existente între 
Austria și România, o contribuție 
la adîncirea cunoașterii reciproce". I

acordul gu- 
col aborare și 
existent între

ROMA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite: 
La sediul Asociației presei străine 
din Roma a avut loc o conferință 
de presă a secretarului general al 
Partidului Comunist Italian, Enrico 
Berlingucr, care a prezentat cores
pondenților străini acreditați în Ita
lia și ziariștilor italieni programul 
electoral al P.C.I. în vederea 
gerilor parlamentare de la 7 mai a.c.

Intrucît partidul comuniștilor re
prezintă bastionul și garanția cea 
mai sigură împotriva fascismului și 
a oricărei tentative de tip autori
tar, un succes al P.C.I. cu prilejul 
votului din mai ar da o și mai ma
re forță oamenilor muncii, mișcării 
lor revendicative, în favoarea refor
melor cu caracter economico-social, 
ar întări forțele populare, progre-

ro-Conducătorul delegației 
mâne, Ion Mineu, a vizitat mina 
„Andina", importantă exploata
re cupriferă modernă, situată 
la o altitudine de 3 900 de me
tri, Relatînd despre vizită, zia
rul „La Nation" subliniază că, 
în cadrul întrevederilor cu au
toritățile locale și cu conducă
torii întreprinderii, au fost re
levate experiența română în in
dustria minieră și înaltul nivel 
de dezvoltare tehnologică atins 
de această industrie.Ședința Comisiei9 9

ale-

siste și unitare 
cadrul tuturor 
antifasciste, a 
succes al P.C.I., a continuat vorbi
torul, ar face ireversibilă perspec
tiva unei schimbări în conducerea 
politică a țării, a unui guvern de 
cotitură democratică, bazat pe co
laborarea tuturor forțelor populare. 
Secretarul general al P.C.I. a men
ționat apoi că aceasta este cerința 
esențială pentru a se pune capăt 
instabilității politice ce decurge din 
existența în Italia a 
dezechilibru de natură economică și 
socială. Berlingucr a arătat că în
registrarea unor succese de către 
P.C. Italian „ar înlesni crearea li
nei situații noi și în cadrul parti
delor fostei coaliții de centru-stîn- 
ga, declanșînd un proces complex 
menit să asigure participarea P.C.I. 
la conducerea politică a țării. In 
prezent, nu este posibil să se rezolve 
principalele probleme ale țării fără 
aportul P.C.I. sau împotriva sa".

In legătură cu poziția P.C.I. față

ale țării, prezente în 
partidelor italiene 

spus Berlingucr. Un

unui serios

de unele probleme internaționale, 
Enrico Berlingucr a spus că parti
dul se pronunță cu consecvență pen
tru ieșirea Italiei din N.A.T.O. și 
promovarea unei politici externe au
tonome. Totodată, i P.C.I. acționează 
ferm pentru depășirea politicii de 
bloc, printr-un proces de apropiere 
treptată între state, de slăbire a în
cordării internaționale, prin adop
tarea de măsuri, chiar și parțiale, 
în ce privește reducerea efectivelor 
militare ale statelor, crearea de zone 
denuclearizate, desființarea bazelor 
militare străine, precum și dezvol
tarea unor ample relații de coope
rare economică și ! tehnico-științifică 
între Est și Vest. Stabilirea unui 
sistem de securitate în Europa ar 
constitui o contribuție dintre cele 
mai importante la cauza păcii și 
cooperării între statele europene, ar 
da un impuls hotărîtor instaurării 
unui climat de siguranță pentru po
poarele Europei și ale lumii întregi, 
a subliniat secretarul general al 
P.C. Italian.

VIETNAMUL DE SUD guvernamentale bulgarepentru organizarea lupteiîmpotriva secetei
VIETNAMUL DE SUD 12 (A- 

gerpres). — Miercuri, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
au lansat noi acțiuni pe șoseaua 
nr. 13, la aproximativ 100 kilo
metri de Saigon, oprind o co
loană militară saigoneză trimi
să spre capitala provincială An 
Loc. In această zonă, unde mai 
multe unități saigoneze sînt 
imobilizate, forțele de eliberare 
au bombardat, totodată, cartie
rul general al celei de-a 5-a di
vizii inamice — fosta divizie a 
șefului regimului de la Saigon, 
Thieu, — și au atacat un post 
militar din apropiere de orașul 
Chon Thanh.

In provincia vecină Phuoc 
Long, forțele saigoneze au fost 
obligate să evacueze postul Bo 
Duc, iar la vest de șoseaua nr. 
13, în regiunea Tay Ninh, o im-

portantă bază americană de te
lecomunicații a fost puternic 
avariată.

La numai 25 kilometri de Sai
gon, forțele patriotice au supus 
unui puternic bombardament 
baza Bien Hoa, una dintre in- 
stalațiile-cheic ale forțelor amcj 
ricane.

In Delta Mekongului, patrio- 
ții au continuat, ca și în zilele 
precedente, atacurile împotriva 
posturilor saigoneze, iar în zo
na Platourilor înalte, luptele 
s-au concentrat în jurul poziți
ilor inamice de la Tan Canh 
și Phuong Hoang. Mai multe ra
chete au fost lansate și asupra 
aeroportului Kontum. Au avut 
loc angajamente militare și în 
provincia Quang Tri, îndeosebi 
în vecinătatea localității Dong 
Ha. Intr-un bilanț transmis de

R. D. VietnamNota delegației
la conferința de la Paris adresată

reprezentanților S.U.A. și Saigonului
PARIS 12 (Agerpres). — De

legația R.D. Vietnam la convor
birile cvadripartite de la Paris 
în problema Vietnamului a pro
pus reprezentanților S.U.A. și 
regimului de la Saigon Ca lu
crările conferinței să fie reluate

joi, 13 aprilie. De asemenea, 
în nota adresată delegațiilor 
S.U.A. și Saigonului, reprezen
tanții R.D. Vietnam au cerut 
încetarea imediată a bombarda
mentelor aviației americane a- 
supra teritoriului R.D. Vietnam.

Le Monde“ :

Impasul războiului colonial dus 
de Portugalia în

agenția „Eliberarea" se arată că 
în perioada 7—10 aprilie forțe
le de eliberare care acționează 
în Quang Tri au scos din luptă 
600 militari inamici, au decimat 
4 batalioane și au doborît 6 
avioane.

In apropiere de Hue, forțele 
de eliberare au lansat noj a- 
tacuri asupra bazei „Bastogne". 
Agenția United Press Interna
tionale menționează că militarii 
americani aflați la baza Phu 
Bai, între localitățile Hue Și Da 
Nang, vor adopta tactica „apă
rării dinamice".

Aviația americană a continuat 
bombardamentele asupra diferi
telor regiuni ale Vietnamului 
de sud, folosind octoreactoarele 
„B-52". Cele mai multe raiduri 
au fost efectuate asupra zonei 
Platourilor înalte. Comanda
mentul american de la Saigon a 
anunțat totodată, că o escadrilă 
de avioane „F-4 Phantom" a 
forțelor navale, ce a părăsit 
Vietnamul de sud cu un an în 
urmă, a început să opereze din 
nou, folosind baza 
Nang.

Intr-un bilanț al 
forțelor de eliberare, 
de postul de radio „Vocea Viet-= 
namului", se arată că în perioa
da 30 martie — 7 aprilie în pro
vinciile Quang Tri, Binh Long și 
Tay Nguyen au fost scoși din 
luptă 11 400 militari ai forțelor 
saigoneze. In același timp, au 
avut loc acțiuni ale populației 
din zonele aflate sub controlul 
regimului saigonez — au fost 
desființate numeroase „Sate 
strategice" și instalată puterea 
populară.

SOFIA 12 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite : La Sofia a avut loc 
o ședință a Comisiei guverna
mentale pentru organizarea lup
tei împotriva secetei și preîn- 
tîmpinarea urmărilor ej negati
ve, care a examinat propunerea 
comisiei interdepartamentale 
privind îndeplinirea măsurilor 
prevăzute într-o hotărîre recen
tă a Consiliului de Miniștri re
feritoare la asigurarea capitalei 
bulgare cu apa necesară ali
mentării populației, industriei și 
irigațiilor.

Pe baza balanței consumului 
de apă din zona orașului Sofia, 
întocmită de comisia interde- 
parlamentală, și a propunerilor 
făcute de aceasta, Comisia gu-

vernamentală a hotărît întocmi
rea unui grafic de folosire a 
apei din lacul Iskar (principalul 
rezervor pentru alimentarea So
fiei), introducerea unor norme 
de consum pentru populație Și 
industrie, urgentarea de către 
Ministerul Industriei Grele a 
construcțiilor hidrotehnice desti
nate alimentării cu apă a indus
triei și începerea construcției 
barajului „Ogneanovo".

Comisia guvernamentală a în
sărcinat Ministerul Arhitecturii 
și Sistematizării orașelor ca, îm
preună cu Sfatul Popular al ora
șului Sofia, să pregătească gra
ficul de trecere a întreprinderi
lor industriale din oraș la reci
clarea apei folosite pentru ră-

Confederației Franceze Demo
cratice a Muncii (C.F.D.T.), are 
în centrul revendicărilor îmbu
nătățirea condițiilor de trai ale 
salariaților.

de la Da

acțiunilor 
transmis

>4 frica

După cum informează a- 
genția A.D.N., în a doua jumă
tate a lunii aprilie, o delegație 
de partid și guvernamentală a 
R.D. Germane, condusă de Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., va vizita R.P. BulJ 
garia.

La Paris s-a deschis Salo
nul internațional de compo- 
zanți electronici, care întruneș
te peste 1000 de firme din lu
mea întreagă. Pentru prima 
oară, la acest salon participă 
firma românească „Electronum", 
care expune o gamă variată de 
produse.

Clienți din diferite țări și-au 
manifestat interesul pentru a- 
chiziționarea de produse ale 
firmei românești.

® Președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al Iugoslaviei, 
Gemal Biedici, a sosit la Vicna, 
într-o vizită oficială 
zile în Austria.

de patru

Războiul colonial dus de Por
tugalia în Africa meridională du
rează de peste zece ani. Ostili
tățile au izbucnit în 1961 — 
Angola, în 
Bissau, iar 
în regiunea 
Intre timp, 
africane s-a 
mișcare de 
administrația și 
gheze fiind puse într-o situație 
din ce în ce mai dificilă.

In zadar ar căuta, însă, cineva 
in paginile presei portugheze o 
relatare, cît de succintă, a ciocni
rilor ce au loc, aproape zilnic, în
tre trupele portugheze și forțele 
mișcării de eliberare națională 
din Angola, Mozambic sau Gui
neea-Bissau. Omisiunile 
și tăcerea păstrată în această pri
vință de posturile de radio și 
televiziune, nu pot ascunde, însă, 
opiniei publice adevărata situa
ție.

Autoritățile din Lisabona afir
mă că războiul dus în Angola 
s-ar fi soldat, pînă în prezent, 
pentru Portugalia, cu „mai pu
țin de 3 000 ac morți". In schimb, 
personalități din rîndul opoziției 
declară că, (inînd seama de popu
lația sa, „Portugalia a înregis
trat în războiul colonial din A- 
frica un procent de pierderi u-

in 
1963 — in Guineca- 
in anul următor — 
Tete, din Mozambic. 
in cele trei teritorii 
dezvoltat o puternică 
rezistență națională, 

trupele portu-

presei, ca

mane similar cu cel american în 
Vietnam".

Dintr-o populația de 8 400 000 
de locuitori, peste 200 000 de 
portughezi sînt mobilizați. Ei 
prestează serviciul militar timp 
de patru ani, dintre care cel pu
țin doi, în mod obligatoriu, în ca-

DIN PRESA 
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drul trupelor dislocate în colo
niile din Africa.

Cheltuielile militare accentuează 
considerabil dificultățile econo
miei portugheze. In anul 1969, 
de pildă, aceste cheltuieli au re
prezentat 42 la sută din buge
tul statului. In cadrul bugetfilui 
pe anul 1971, 38 la sută din 
„cheltuielile excepționale" au fost 
rezervate domeniului militar. A- 
celași procent a fost menținut și 
în anul 1972. Aceasta, în con
dițiile în care deficitul bugetar 
cronic atinge cifre record, iar cos
tul vieții este în continuă creș
tere.

De fapt, se poate afirma că 
în Portugalia nu mai există nici

o familie care să nu fie afectată, 
direct sau indirect, de războiul 
colonial pe care regimul de la Li
sabona continuă să-l ducă în A- 
frica.

Nemulțumirile portughezilor fa
ță de continuarea acestui război, 
care are efecte dintre cele mai 
negative asupra vieții lor, se ma
nifestă sub diverse forme. Una 
dintre ele o constituie dezertă
rile. Totodată, sînt semnalate 
frecvent manifestații ale studenți
lor împotriva politicii guvernu
lui de la Lisabona. Pentru a stă
vili aceste acțiuni protestatare, au
toritățile recurg la o serie de 
măsuri represive. Cel mai adesea, 
tinerii care participă la manifes
tațiile de protest sînt încadrați 
cu forța în contingentele portu
gheze din Angola, Mozambic sau 
Guineea-Bissau. De asemenea, nu
meroase persoane, care s-au pro
nunțat împotriva politicii colo
nialiste a regimului de la Lisa
bona, au fost arestate și supuse 
urmăririlor judiciare. Cu toate 
acestea, curentul de opinie îm
potriva continuării războiului co
lonial în Africa, ale cărui con
secințe nefaste sînt resimțite tot 
mai profund de portughezi, se 
extinde în rîndul celor mai di
verse categorii ale populației Por
tugaliei.

Rezoluțiile adoptate de Congresul 
național palestinian vor fi 

transpuse în practică imediat 
O DECLARAȚIE 

A LUI YASSER ARAFAT

din Ca- 
clin Ma-

MAROC: Piața centrală 
sablanca, cel mai mare oraș 
roc. Acesta este centrul industrial, 
comercial și de transport al țării. In 
prezent Casablanca asigură 60 pro
cente a întregii producții indus
triale a țării.

© Intr-un discurs rostit la 
Concepcion, important centru 
din sudul țării, Luis Corvalan, 
secretar general al P.C. din Chi
le, a susținut o linie politică 
fennă a autorităților guverna
mentale împotriva elementelor 
reacțiunii. Vorbind la un mi
ting Ia care anunța candidații 
Partidului comunist pentru pos
turile de activiști ai Centralei 
unice a oamenilor muncii din 
Chile, el a apreciat că partidul 
este satisfăcut de măsurile a- 
doptate de guvernul unității 
populare in vederea aplicării 
legilor țării împotriva elemen
telor sedițioase.

® John Young, Charles Duke 
și Ken Mattingly, cei trei astro- 
nauți ai echipajului navei spa
țiale ,.ApolJo-16", au trecut 
marți cu succes ultimul examen 
medical, care a durat cinci orc.

„Ej sînt în formă bună și ga
ta de plecare", a declarat dr. 
Charles Berry, medicul-șef al 
N.A.S.A.

După cum s-a mai anunțat, 
nava „Apollo-16“ va lua startul 
spre Lună la 16 aprilie.

© Tehnicienii de la radio-te- 
leviziunea franceză (O.R.T.F.) 
au hotărît — în cadrul unei 
adunări generale — să-și con
tinue greva inițiată la 9 apri
lie. Incepînd de miercuri, de la 
ora 0,00, acțiunea revendicativă 
a personalului tehnic continuă 
printr-o serie de greve turnan
te. pe sectoare.

Greva de la O.R.T.F., lan
sată la chemarea Federației Sin
dicatelor Unificate (F.S.U.) și a

Redacția și administrația ziarului I Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1662

CAIRO 12 (Agerpres) — Yas
ser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a 
declarat, intr-un interviu acor
dat ziarului egiptean „Al Akh- 
bar“, că rezoluțiile adoptate de 
Congresul național palestinian 
— ale cărui lucrări s-au înche
iat marți — vor fi transpuse în 
practică imediat. Comitetul Exe
cutiv al O.E.P., a spus el, se va

întruni într-o săptămînă pentru 
a elabora un plan precis în a- 
această privință.

Pe de altă parte, Yasser Ara
fat a menționat că mai multe 
delegații palestiniene vor pleca 
în diferite capitale arabe pentru 
a discuta căile și măsurile în 
vederea aplicării rezoluțiilor 
privind coordonarea acțiunilor 
organizațiilor de comando pa
lestiniene.

i
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VARȘOVIA.. Comisia 
guvernamentală numită 
președintele Consiliului 
Miniștri al R.P. Polone pen
tru investigarea cauzelor acci
dentului cu urmări tragice de 
la Fabrica de amidon din 
Lubop a constatat o serie de 
lipsuri și greșeli grave în 
domeniul tehnicii securității 
muncii și igienei muncii, al

de 
de

respectări) măsurilor de pre
venire a incendiilor, discipli
nei tehnologice și de muncă, 
relatează agenția P.A.P.

In legătură cu cele de mai 
sus, ministrul industriei ali- 
mentare al Poloniei a demis 
pe directorul întreprinderii și 
alte cadre de conducere ale 
fabricii. Organele de anche
tă continuă cercetările.

® Willy Brandt, 
R.F. a Germaniei, a 
membrii corului 
„A.R.F.A.", din Varșovia, aflat 
într-un turneu în R.F. a Ger
maniei. Cu prilejul întrevederii, 
transmite agenția P.A.P., cance
larul vest-german a declarat i 
„Cu numai cîțiva ani în urmă, 
asemenea întîlniri ar fi părut 
pur și simplu de neconceput. 
V-a fost, fără îndoială, mai greu 
să veniți la noi, decîț ne-ar fi 
fost nouă să vă facem o vizită, 
din cauza a tot ceea ce s-a 
petrecut în trecut. In prezent, 
am ajuns la un punct cînd pu
tem privi în viitor. Ne străduim 
să dezvoltăm acum relațiile 
noastre reciproce pe o bază trai
nică".

cancelarul 
primit pe 
bărbătesa

® Marți s-au deschis la 
Washington lucrările conferin
ței anuale a miniștrilor de ex
terne din țările membre ale Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.). In discursul inaugural, 
secretarul general al O.S.A., 
Gallo Piaza, a declarat că „re
lațiile de cooperare interame- 
ricană trebuie eliberate de fac
torii politici câre le afectează 
încă" și a cerut guvernului 
S.U.A. să procedeze la o „defi
nire concretă" a politicii sale 
față de America Latină. El a 
condamnat, de asemenea „res
tricțiile politice" pe care statele 
industrializate occidentale le-au 
impus față de țările în curs de 
dezvoltare în relațiile bilaterale 
Și in cadrul unor instituții fi
nanciare internaționale.

f^ol amănunte despre urmările 
catastrofale ale cutremurului

de
TEHERAN 12 (Agerpres). — Ști

rile provenite din provincia Ears, 
din sudul Iranului, unde s-a în
registrat violentul cutremur de la 
începutul acestei săptămîni, continuă 
să aducă noi amănunte despre pier
derile înregistrate în diferite loca
lități și despre amploarea operațiu
nilor de salvare și ajutor. Ziarul de 
seară „Etelaat", care apare la Te
heran, menționează, potrivit agen
ției France Presse, că doar aproxi
mativ 100 din cei cinci mii de lo
cuitori ai micului oraș Ghir — e- 
piccntrul catastrofei — sînt sănă
toși, restul fiind omorîți sau răniți. 
La Kazrine, localitate situată la 12

pămînt din Iran
kilometri de Ghir, moscheea s-a pră
bușit în timpul cutremurului, omo- 
rînd sub dărtmături 37 de persoane. 
In mai multe puncte au* apărut cră
pături adînci în scoarța terestră, 
ceea ce ar proba că seismul de luni 
are o origine vulcanică.

Manouchehr Pirouz, guvernatorul 
provinciei, a declarat, la Shiraz, că 
cel puțin 45 de sate din regiune au 
fost distruse de cutremur. El a men
ționat că aproximativ 1 200 de sol
dați, 350 de membri ai forțelor de 
poliție, 300 de voluntari, precum 
și opt elicoptere participă la ope
rațiunile de salvare și ajutor. Circa 
200 de răniți, din zona în care s-a

înregistrat epicentrul cutremurului, 
au fost transportați la spitalele din 
Shiraz. Citind declarațiile unor mar
tori ai catastrofei, un comunicat al 
Ligii Societăților de Cruce Roșie, 
publicat la Geneva, relevă că miș
cările de teren au dus la schimba
rea cursului mai multor nuri din re
giune, făcînd impracticabilă șoseaua 
dintre Ghir și Shiraz. Undele de șoo 
produse de seism au perturbat, de 
asemenea, legăturile radio.

„Leul și Soarele roșu" (Crucea 
Roșie iraniană), subliniază comuni
catul, a făcut cunoscut că este în 
măsură să facă față situației și nu 
va solicita pentru moment ajutor 
internațional.
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