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Pentru încadrarea operațiilor
din abataj în timpii programați

din ciclu se impune
ca imperativ central:

Deservirea ireproșabilă
a brigăzilor miniere!

prin grija parti- 
revoluționara ho- 
trece în subteran

Atunci cînd, 
dultii, s-a luat 
tărîre de a se 
Ia programul da lucru în schim
buri de 6 ore, fiecare unitate 
minieră și-a stabilit măsuri pre
cise la toate nivelele de com

trecerii la noul program de lu
cru în subteran. Spre exemplu, 
colectivul vrednic al sectorului 
I al Exploatării miniere Lonea, 
cu rezultate mereu bune în ul
timii ani, a pornit în noul pro
gram cu realizări de laudă. Dar,

?

iu

i
I

PROGRAMUL
R E

din subteran
• ■, .. - ■ ■

petentă și responsabilitate pen
tru a-și putea, realiza în noile 
condiții sarcinile dc producție. 
Planurile de măsuri politice și 
tehnico-organizatoricc elabora
te pentru fiecare compartiment 
al producției, și-au dovedit efi
ciența la aplicare, la marea 
majoritate a colectivelor unită
ților miniere din bazin. Rezulta
tele pozitive nu au întîrziat să 
se obțină din primele zile ale
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contrar așteptărilor, a intervenit 
o cădere bruscă a activității 
sectorului, o împotmolire rapidă 
în nerealizări. In luna martie, 
bunăoară, — cînd deja se pre
supunea existența unei oarecari 
experiențe privind desfășurarea 
activității în program redus — 
sectorul 1 Lonea a înregistrat 
importante pierderi la produc
ția dc cărbune planificată. Asu
pra cauzelor rămînerii în ur-

FRUNTAȘI M GOSPO
DĂRIREA ORAȘELOR

diplome : locul I, blocul 20 de 
Pe str. Păcii, președinte Ion 
Ciobanu și blocul II, str. Con
structorul, președinte Nicolae 
Ursu; locul II, blocul 28, str. 
Independenței, președinte Ion 
Radu; locul III, blocul 4, str. 
Independenței, președinte Ion 
Mocanii.

In cadrul întrecerii între 
scările blocurilor, au obținut 
diplome de fruntași următoa
rele scări: locul I, scara L din 
blocul 7, str. Independenței; 
locul II, scara L din blocul 
nr. 41, str. Independentei și 
locul III, scara I, din blocul 
nr. fi. de pe str. Unirii.

De asemenea, au fost a- 
cordate un număr de men
țiuni și 75 de insigne celor 
mai harnici cetățeni care s-au 
distins în acțiunile c’e gospo
dărire Și înfrumusețare orga
nizate în cursul anului 1971.

Dintre cei care au primit 
insigna de' „fruntaș în gospo
dărirea orașelor" amitim pe t 
Maxim Hiszcm, Pctrache C’îr- 
lig, Maria Cîmpeanu. Fran
cisc Brudi, loan Tașcău, 
Gheorghe Olariu, Mihai Fe- 
renezi. Dumitru Călușerti. 
loan Florescu, Alexandru Ko
vacs, Ioan Crăciun, Iosif To- 
dea. Dina Griff. Elisabeta 
Dan ș.a.

0

Convorbiri între delegație Partidului
Comunist Român, condusă 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și defegafra Partidului Socialist Belgian

Joi dimineața, au început la se
diul C.C. al P.C.R. convorbirile în
tre delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
delegația Partidului® Socialist Bel
gian, condusă de tovarășii Edmond 
Leburton și Jos Van Eynde, pre
ședinți ai P.S.B., miniștri ‘de stat.

Din partea belgiană au participat 
tovarășii J. Ramaekers și A. Dero- 
re, membri ai Biroului Național al

P.S.B., senatori, A. Swecrt, membru 
al Biroului Național al P.S.B., și 
Robert Urbain, deputat, iar din 
partea română au luat parte tova
rășii Manea Mănescu și Paul Ni- 
culescu-Mizil, membri ai Comitetu
lui Executiv, ai Prezidiului Perma
nent, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voitec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem

bru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor, s-au fă
cut informări reciproce asupra acti
vității celor două partide, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Bel
gian, dintre România și Belgia, ale 
situației politice din Europa și alte 
probleme internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Răsplătind eforturile depuse 
de cetățeni pentru gospodări
rea Și înfrumusețarea cartie
relor din orașul Petroșani, co
mitetul executiv al Consiliu
lui popular municipal și co
misia de întrecere patrioti
că a organizat, în ziua de 12 
aprilie, o ședință festivă pen
tru decernarea diplomelor și 
insignelor de fruntași în gos
podărirea orașelor celor care 
s-au evidențiat în acțiunile 
desfășurate anul trecut.

Au fost prezenți la festi
vitate tovarășii Clement Ne- 
gruț, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, 
președintele Consiliului popu
lar al municipiului Petroșani, 
ing. Traian Blaj, prim-vice- 
președinte și ing. Emilian To- 
mulescu, vicepreședinte al co
mitetului executiv.

După prezentarea informă
rii privind rezultatele obținu
te în întrecerea patriotică pe 
anul 1971 și principalele o- 
biective ce urmează a se rea
liza în anul 1972, s-a dat citi
re hotărîrii comisiei munici
pale de întrecere patriotică 
prin care s-au acordat diplo
me și insigne celor eviden- 
țiați.

Pentru cel mai frumos bloc 
au fost acordate următoarele
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Pentru 
îmbogățirea 

fondului 

forestier
In cadrul acțiunilor patriotice 

inițiate de Comitetul orășenesc 
Uricani al U.T.C. se înscrie și 
acțiunea începută în vacanța de 
primăvara, cu numeroși elevi 
de la liceul din localitate pen
tru plantarea, în fondul fores
tier, a puieților de molid. Nu
mai în zilele de 8—12 aprilie, în 
care timpul favorabil a permis 
să se desfășoare o muncă rodni
că, a fost acoperită suprafața 
de 3 hectare din cea prelimi
nată (5 hectare), prin plantarea 
a 5 000 de puieți.

In această acțiune s-au evi
dențiat brigăzile de elevi con
duse de loan Mureșan, secreta
rul comitetului U.T.C. pe liceu, 
Aurelia Cișmileanu și Stoica 
Marinescu, elevi, care au fost 
îndrumați și sprijiniți îndea
proape de cadrele didactice 
Gheorghe Dărac, loan Danciu 
și Adalbert Kiraly.

Instantaneu de Pe strada 
„Păcii".

mă, concluziile comitetului de 
partid pe mină au fost clare s 
s-a neglijat aspectul esențial 
care asigură realizarea produc
ției planificate și a randamen
telor pe brigăzi — DESERVI
REA ACESTORA.

Ca urmare, s-au precizat din 
nou sarcinile ce revin cadrelor 
tehnice c'e conducere și de con
trol ale sectorului și fiecărui 
muncitor din echipele de deser
vire. La începutul celui de-al 
doilea trimestru — în cursul 
căruia toate colectivele de mun
că din întreprinderile care nu 
și-au realizat sarcinile vor tre
bui să depună un efort hotărît 
pentru recuperarea producției 
nerealizate în primele trei luni 
— ne-atn deplasat la mina Lo
nea pentru a urmări care este 
stadiul respectării hotărîrilor 
luate. Constatările făcute la fi
ecare din brigăzile sectorului I, 
ne-au permis să constatăm de
ranjamentele care ™ai persistă 
în asigurarea condițiilor, optime 
pentru desfășurarea eficientă a 
muncii în abataje și galerii.

Remarcăm încă la intrarea în 
subteran că puțul principal Lo
nea 1 deservește doar sec
torul I al minei, condiție avări- 
tlijoasă pentru un colectiv care 
știe să se organizeze, să se 
gospodărească, ferit fiind de 
posibilitatea de a fi deranjat 
de alții. Și am avut o primă 
confirmare. La cea dintîi briga
dă vizitată, a lui Dionisie Po- 
liciuc, lemnul necesar susținerii 
(toate abatajele din sector fiind 
cameră) se afla în cantitate su
ficientă la galeria de cap. 
aceasta — cum au repetat 
mulți muncitori 
două săptămîni, 
criticat delăsarea și 
negative ale lunii 
Șeful de sector, ing. 
bu, ne-a relatat

Dar 
mai 

dc 
s-a

— doar 
de cînd 

rezultatele 
precedente. 
Ștefan Ro
de- curîndcă

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

In Intimpinarea zilei de 1 Mai

RITM ÎNALT
In pag. a 3-a

iLA ÎNAINTĂRI SUBTERANE
In primele 10 zile ale lunii aprilie,! brigăzile de înaintări 

ale tinerei exploatări miniere Livezeni au realizat și de
pășit sarcinile de plan care le stau în față. Brigada de 
mineri condusă de NICOLAE BARTHA, la betonarea puțu
lui nr. 1 aeraj, și-a depășit norma stabilită prin foaia de 
acord pe această perioadă în proporție de 21,6 la sută. O 
brigadă tînără, venită de curînd la această mină care abia 
a făcut cunoștință cu noul loc de muncă — cea condusă 
de CONSTANTIN PELOIIJ — lucrînd în galeria de cap 
a stratului 5, orizontul 495, și-a depășit Ia rîndul ei sarci
na decadală, executînd un volum de lucrări cu 63 mc mai 
mare decit avea prevăzut. Alături de minerii brigăzilor men
ționate, ortacii din formația de lucru condusă de MIHAI 
TIRA, depun eforturi susținute în recuperarea metrilor li
niari pe care nu și i-au realizat în luna trecută.

Prin aportul tuturor lucrătorilor minei — de la mun
citori, la tehnicieni și ingineri — se intensifică zi de zi ac
țiunea de onorare a sarcinilor și angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale 
celor ce muncesc.

Din sălile de jude
cată
Răspundem celor ce 
ne scriu
Programul TV pen
tru săptămîna vi
itoare

In pag, a 4-a
Conferința
U.N.C.T.A.D. de la 
Santiago de Chile 
Ședința comună a 
Prezidiului R. S. F. 
Iugoslavia și Prezi
diului U.C.Î.
Pe scurt
SPORT
Caleidoscop
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RIDICAREA NIVELULUI
ESTETIC Al LOCALITĂȚILOR

obiectiv imediat
al comitetelor eiceutive

Ing. Emilian TOMULESCU, 
vicepreședinte al Consiliului popular 

al municipiului Petroșani

Investite cu multilaterale atribu
ții și competențe, consiliile popu
lare și comitetele lor executive se 
afirmă puternic ca organe care con
duc întreaga viață economică și so
cială din unitățile administrativ-te- 
ritoriale în care își desfășoară ac
tivitatea.

In contextul acestor atribuțiuni, or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației dc stat din municipiul 
nostru le revin și în acest an res
ponsabilități deosebite în coordona
rea unor activități complexe pen
tru materializarea sarcinilor adop
tate prin hotărîri și decizii, ale or
ganelor proprii sau superioare, pri
vind continua reînnoire și ridicare 
a esteticii urbanistice a localităților 
municipiului.

In anul 1972 pentru activitatea 
de gospodărire comunală și înfru
musețare au fost alocate la bugetul 
municipiului fonduri în valoare de 
peste 8 800 000 Iei, necesare efec
tuării unor lucrări de întrețineri dc 
străzi și trotuare, parcuri și zone 
verzi, salubritate și iluminat pu

blic în toate localitățile municipiu
lui.

Se vor repara și moderniza prin 
asfaltare și pavare noi străzi și tro
tuare în toate localitățile prin tur
narea a peste 8 000 tone asfalt și 
tot atîtea tone pavaje la străzi.

Au fost terminate pînă în pre
zent lucrările de plombare a arte
relor de circulație auto și picto- 
nală, urmînd ca în Petroșani să se 
termine în acest an asfaltarea inte
grală a străzii Cuza Vodă și Mihai 
Eminescu, terminarea străzii Cărbu
nelui și a străzii Anton Pann, re
parația capitală a străzii Republi
cii, asfaltarea a numeroase terenuri 
de sport de pe lîngă școlile gene
rale, trotuare etc.

Ne aflăm în prezent în plină 
campanie de amenajări și recondi- 
ționări de zone verzi, plantări de 
arbori și arbuști, flori de talie mi
că pentru sezonul de primăvară. 
S-au plantat pînă în prezent peste 
10 000 arbori și arbuști ornamen
tali, 2 500 trandafiri de talii dife
rite și buxuși. Au fost procurați și

plantați pe plan local peste 3 00C 
de arbori puiet, 2 500 mesteceni, 
peste 400 brazi, circa 1 000 pini și 
peste 1 500 trandafiri sălbatici pen
tru. altoit. Din cele peste 100 mii 
flori de primăvară cîte se prevăd 
în acest an, au fost plantate în 
prima perioadă peste 16 500 bucăți 
în toate orașele. Pentru crearea 
unei ambianțe deosebite se vor 
plasa la locuri caracteristice pe tra
seul turistic un număr de peste 
vase ornamentale pentru flori, 
meroase jardiniere la balcoane, 
duri și spații dens plantate etc. Nu 
se poate trece cu vederea în acest 
sens, contribuția unor întreprinderi 
ca Centrala cărbunelui și C.F.R., ale 
căror sere asigură în prezent stric
tul necesar de flori pentru ornamen
tare.

Față dc posibilitățile existente în 
prezent, cît mai ales dc condițiile 
favorabile oferite de actualul se
zon, considerăm însă că efortul edi
litar. cît și al cetățenilor prin mim-
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(Continuare in pag. a 3-a)
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La posturile noastre
de radio și televiziune
Astăzi, 14 aprilie 1972, posturile noastre de radio 

televiziune vor transmite, cu începere de Ia era 16,00 —
la Sala Palatului Republicii Socialiste România — aspecte 
de la adunarea solemnă consacrată sărbătoririi semicente
narului creării Uniunii Tineretului Comunist.
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Comunistul Francisc Vuk, 
unul din apreciații sudori ai 
E.M. Lonea surprins de o- 
biectivul aparatului în timpul 
execuției unei armături tubu- 
lare — invenție a colectivului 
de ingineri ai minei, breveta
tă și generalizată.

r
Unul din aspectele de 

primă importanță în pro
gramul de funcționare și 
activitate al culturii de 
masă îl formează educa
ția politico-ideologică, lar
ga și profunda cunoaștere 
a complexului program 
teoretic pe care se clă
dește politica partidului 
și statului nostru. Dar, 
pentru ca activitățile clu
burilor sindicatelor și că
minelor culturale din Va
lea fiului să fie intr-ade
văr eficiente, este necesa
ră realizarea unui ansam
blu de forme diversifica
te și nuanțate prin care 
aceste idei fundamentale 
să fie propagate și înțe
lese în ce au mai specific. 
Au luat naștere cluburi 
ale tineretului (la Lupeni 
și Petrila) care nu-și tră
iesc viața conform rațiu
nii lor de a fi. Sînt lu
cruri pozitive, 
cape îndoială, 
vădesc, totuși, 
inițiativei.

Adevărata cunoaștere a 
ideilor care călăuzesc ac
tivitatea internă și inter
națională a partidului 
nostru se poate face nu
mai prinlr-0 bogată ilus
trare cu realizări concre
te. Formele practicate pî
nă în prezent la clubu
rile din municipiu au a- 
vut un caracter teoretic 
expozil iv, nefolosindu-se 
explicitarea, antrenarea 
pârtiei punților la discuții 
de fond

A fost o plăcută sur
priză cînd am aflat la 
clubul sindicatelor din 
Vulcan o inițiativă cu to
tul inedită, rod al gîzi
dirii și acțiunii locale

nu mai în
dur care 

o criză a

Un mesa j peste ani, 
în stînca Bumbești-Livezeniului 

A

„închinăm partidului 
și poporului elanul 

și năzuințele noastre 
tinerești"

La kilometrul 109 de pe dru
mul național 66 care leagă jude
țele Hunedoara și Gorj, am fost 
ieri, la prînz, martorii unui eve
niment cu adtnci semnificații, în
scris în contextul manifestărilor 
tinerești prilejuite de aniversarea 
celor cinci decenii de la crearea 
organizației revoluționare a tine
retului din patria noastră. Zeci 
de tineri din cele două județe, 
continuatorii de astăzi ai tradi
țiilor de muncă ale brigadierilor 
din anii '47—48, au participat 
la dezvelirea unei plăci come
morative în amintirea faptelor de 
eroism săvîrșite pe șantierul Bum- 
bești — Livezeni.

Festivitatea s-a desfășurat în 
prezența tovarășilor GIIEOR- 
GHE BERC A, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
U.T.C. și VIOREL FAUR, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C. și a tova
rășilor CONSTANTIN ȘARAPA- 
TIN, secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al U.T.C. și VASII.E 
O ROS, prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani al 
U.T.C

In acordurile „Tricolorului", în 
fața careului de uteciști este adus 
drapelul organizației revoluționa
re a U.T.C. Evocarea tradițiilor 
de muncă și de luptă înscrise în 
cele cinci decenii de activitate a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
patria noastră, a fost făcută de 
tovarășul Gheorghe Berea.

A urmat apoi dezvelirea plăcii 
comemorative. Ancorată în stin- 
că, placa va rămîne peste tim
puri, o mărturie a prețuirii mun
cii entuziaste a brigadierilor, o

dovadă a recunoștinței tineretu
lui din cele două județe pentru 
grija nețărmurită cu ' care con
ducerea de partid și de stat îi 
înconjoară părintește. „închinăm 
partidului și poporului elanul și 
năzuințele noastre tinerești" — 
sînt cuvintele înscrise pe placă 
alături de datele anilor care au 
marcat cele două evenimente, cu
vinte care exprimă hotărîrea ne
strămutată a zecilor de mii de 
tineri din cele două județe de a 
continua, prin muncă\ opera de 
construcție socialistă începută de 
brigadieri, de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate

Din partea delegației de tineri 
din Valea fiului — reprezentanți 
ai întregului nostru județ — a 
luat cuvîntul tovarășul Viorcl 
Faur care, în cuvinte emoționante, 
a adresat un îndemn tinerilor de 
a contribui și mai plenar prin 
muncă, la păstrarea și amplifi
carea tradiției înscrise1 în istoria 
construcției socialiste de briga
dierii șantierului Bumbești — li
vezeni Cuvinte emoționante a 
rostit și pioniera ROMANA 
BOERU, care a dat glas senti
mentelor de recunoștință ale pio
nierilor față de partid, hotărîrii 
lor dc a deveni demni purtători 
ai tradiției înaintașilor

Festivitatea a luat sjîrșit prin- 
tr-un alt eveniment emoționant. 
I rei tineri, intrați recent în rîn- 
durile organizației revoluționare a 
tineretului din patria noastră, au 
primit carnetele de membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist în 
fața careului.

Vaccinare antipoliomielitică
Ministerul Sănătății aduce la 

cunoștință că între 15 și 22 a- 
prilie se va desfășura prin cir
cumscripțiile sanitare, în în
treaga țară, ultima etapă din 
acest an a vaccinării antipolio- 
mielitice. Vaccinul, sub formă 
de picături, va fi administrat 
pe cale bucală.

In această etapă se admini
strează doza a treia de vaccin 
antipoliomielitic copiilor năs- 
cuți între 1 decembrie 1970 și 
1 decembrie 1971, doza a doua

celor născuți în luna decem
brie 1971 și doza întîi copiilor 
născuți în lunile ianuarie și fe
bruarie 1972, ca și celor omiși 
în etapele de vaccinare din ia
nuarie și februarie a.c.

Sînt invitate să-și prezinte 
copiii la circumscripțiile sani
tare teritoriale, atît localnicii 
cit și familiile cu domiciliul 
flotant, sau cele care, în aceas-> 
tă etapă de vaccinare, se află 
ocazional în localitate.

(Agerpres)

C£ LOC OCUPA
ACTIVITĂȚILE

EDUCA TIV-POLITICE 
ÎN VIAȚA CLUBULUI ?

Este vorba despre un Ca
binet de științe sociale și 
punct de informare-docu- 
mentare, plasat într-o în
căpere spațioasă, amena
jat cu gust și într-o stric
tă conformitate cu func
ționalitatea și finalitatea 
lui. Aici, cel care vine să 
se informeze și documen
teze găsește o mare diver
sitate de lucrări social- 
politice, de la cele de re
ferință, de materialism is
toric și dialectic, pînă la 
ultimele apariții editoriale 
ce ilustrează via activita
te a partidului nostru. 
Referitor la orientarea a- 
cestui cabinet am primit 
informații suplimentare de 
la tov. NICOLAE B1L- 
DEA, directorul clubului.

— înființarea acestui 
cabinet își are explicația 
în necesități de ordin 
practic, diversele activi
tăți politic-ideologice pe 
care le pregăteam și sus
țineam neatingîndu-și în 
întregime scopul deoarece 
nu se desfășurau înt-un 
cadru adecvat. Se mai a-

daugă și greutățile întîm- 
pinate în injormarea-do- 
cumentare asupra unor 
teme urmărite de secreta
rii de partid sau oame
nii veniți să-și clarifice 
noțiuni de principiu. Du
pă consultări mai largi, 
l-am creat și i-am dat un 
profil ideologic complex 
la care se adaugă și ca
racterul de cadru priel
nic odihnei active (audi
ții 
tv, etc.).

— Cabinetul de infor- 
mare-documentare al clu
bului — ne spunea tov. 
AUREL BÎRLEA, secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid Vulcan — func
ționează de la începutul 
lunii martie și răspunde, 
deocamdată, pe deplin 
scopului educativ-politic 
pentru care s-a amena
jat. Urmărim cu mare 
interes activitățile temati
ce care sînt programate, 
și le dorim nu atît foar
te numeroase, cît bine 
pregătite și susținute.

Pînă acum au fost ini-

muzicale, vizionări

(rate mese rotunde și dez
bateri care au ieșit din 
tiparele vechi, prin carac
terul viu și antrenant. A- 
cest fapt susține ideea că, 
printr-un conținut intere
sant și o formă atractivă, 
munca politico-ideologică 
se bucură de audiență și 
cîștigă în eficiență.

Cabinetul din Vulcan 
este la început de drum 
și popularitatea lui este 
într-o strînsă dependență 
de perseverența în acti
vitate și exigența calitati
vă. Este un fapt remarca
bil care trebuie analizat 
îndeaproape și. în limita 
posibilităților, extins. Un 
schimb de experiență or
ganizat de Comitetul mu
nicipal pentru cultură și 
educație socialistă, axat 
pe problematica muncii 
politic-educative — por- 
nindu-se de la cabinetul 
de științe sociale, infor
mare și documentare din 
Vulcan — ar fi nu nu
mai oportun, ci și necesar
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comunist apreciat, stimat, un 
bun de familie. Gîndurile însă 
sens. îmi zîmbește complice.

— Există o tendință, mai

ei zic că-s complicate, dar adevă
rul rămîne unul singur, sînt 
posturi ușoare..."

A tăcut. Un zîmbet bun 
minează ochii. Dă din mînă
cum ar spune : „da’ ce să mai vor
bim" 1 Poate că e prea sever, îmi 
spun. Și lotuși. A. Kovacs, e un 

* — tată
n-au

A

■;. • • i : 1■" 1: « . K®j.
> ■■■.

— î.'. i ... •. i^'£i*.' i

După o muncă rodnică, ti

nerească, în priviri Se poate

mulțumirea rezultatelor...

Foto i Ion LICIU
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O emoționantă scrisoare 
sosit, într-una din zile, pe a- 
dresa redacției. Ea aparține 
pensionarului Alexandru O- 
pitz din Petroșani, fost sa
lariat al serviciului C.T.C. 
din cadrul Uzinei de utilaj 
minier, posesorul unei cărți 
de vizită în fața căreia, res
pectul ce i se cuvine, și ca- 
re-i este unanim acordat, îm
prumută justificate nuanțe 
care merg pînă la uimire, da
torită unei cifre de domeniul 
recordurilor : 49 de ani de 
muncă, fără întrerupere, timp 
în care a acumulat o inesti
mabilă experiență de muncă 
și de viață, o neprecupețită 
stimă din partea colegilor, su
periorilor, subalternilor.

Scrisoarea veteranului se 
adresează colectivului uzinei 
de care, ultima zi de serviciu 
l-a legat, poate, tot atît de 
puternic ca cele aproape cinci

Mitologia greacă ne propune 
una din minunatele sale legende, 
plină de lîlcuri umane. Se spune 
că Narcis, un tînăr de o rară 
și neasemuită frumusețe, a respins 
dragostea tot. atît de frumoasei 
nimfe Echo. Neadmițind acest 
gest, Afrodita l-a pedepsit pe fru
mosul ingrat să se îndrăgostească 
de propriul său chip. Contemplin- 
du-și la infinit imaginea propriei 
sale frumuseți reflectată de oglin
da apei, tinărul a sfîrșit tragic, 
in oglinda atît de înșelătoarelor 
unde. De atunci obișnuim să dăm 
numele de Narcis celor care ma
nifestă o exagerată iubire de 
sine.

Au trecut secole, milenii. Nar- 
cișii au 'înflorit în fiecare 
Și au existat, de asemenea, 
tui oameni Care să-și iubească 
gerat propria lor imagine, 
născut astfel ceea ce numim
cisism, sau, cu alte cuvinte, auto
aprecierea excesivă, autoadularea, 
supraevaluarea abuzivă a propri
ilor posibilități. Și dacă anticul 
Narcis a fost victima propriei 
sale frumuseți, îl acuzăm mai pu
țin, și aceasta din două motive : 
1. obiectiv, el era deosebit de 
frumos, ceea ce constituie, să re
cunoaștem, o calitate și 2. drama 
lui nu este generată de o pornire 
lăuntrică, premeditată, ci este e- 
fectul blestemului zeiței Afrodita, 
deci cu o cauzalitate exterioară.

Dar Narcisul contemporan, 
multiplicat in serie, este, cu sigu
ranță, victima propriei sale erori. 
Nici o nimfă Echo nu se mai an
trenează în șurubul fără sfîrșit 
al unei iubiri inutile, fără răs
puns, după cum și eventualele 
Afrodite se abțin de a face drep
tate cu puterile lor „zeești".

Trăim o epocă a realismului 
și lucidității pc toate planurile. 
Poveștile antice ne interesează 
numai în măsura necesară pentru 
a dobindi o temeinică cultură ge
nerală. Construim o societate 
nouă, sîntem activi, pătrunzători, 
realiști. Ne cunoaștem, fiecare în 
parte, cu destulă exactitate po
tențialul.

Și totuși...
Și totuși, auzi pe cile unii — 

nu e cazul să cităm nume, se vor 
recunoaște cu siguranță și singuri 
— spunînd cam așa:

— D-le, e greu în întreprinde
rea asta. Foarte greu. Eu duc to
tul în spate. Ceilalți ? Să nu mai 
vorbim, că pe urmă se interpre
tează ! Iți spun sincer, dumneata 
habar n-ai că dacă n-aș fi eu 
aici totul s-ar duce pe ripă, și 
planul, și productivitatea, și or-

ce. A mai obținut o victorie, încă 
un șef va mai avea o părere e: 
xemplară despre el.

In realitate, nu se înghesuie la 
muncă. își menține subalternii la 
distanță, le plasează și sarcinile 
ce-i revin personal, conduce prin 
amenințare. Față de secretară, în 
sebimb, e foarte duios și complet 
lipsit, de exigență. Ea îl admiră 
pentru că „e frumos, deștept, se 
descurcă și e foarte atent". Ea e 
o parte din oglindă. $i el e Nar
cis, se privește mereu în oglindă. 
Da, e frumos, neasemuit de fru
mos și de deștept, e cu adevărat 
îndrăgostit de el însuși, pe zi ce 
trece tot mai îndrăgostit. Nu ține 
cont de nimeni, nu ascultă pe 
nimeni, nu vrea să vadă pe ni
meni. El e deajuns

Pînă într-o zi, cînd totul se 
destramă, fiindcă treburile între
prinderii au mers prost. Atunci 
gloriosul Narcis eșuează frumos, 
firesc, fără 
nimic.

Dar cîți Narcis de 
nu intilnești în multe locuri! Iu 
întreprinderi, instituții, școli, co
lectivități, fie ele cil fie mărunte, 
vei găsi cel puțin unul care să 
aibă despre el părerea că e „cel 
mai capabil, cel mai bun, cel mai 
deștept, cel mai curajos". Are 
despre sine părerea \că tot ceea 
ce se face bun se face numai prin 
el, că ceilalți își aduc o contri
buție relativă și deosebit de mo
destă. In cele mai dese cazuri, el 
este cel „nedreptățit și nu în
deajuns de apreciat" etc., etc.

El e Narcis. întotdeauna un 
Narcis. Nu numai la serviciu, ci 
și acasă, pe stradă, la cinemato
graf, in autobuz, peste tot el e 
cel mai bun, cel mai perfect. Te 
privește pe stradă (sau dacă le 
cunoaște iți vorbește chiar} dar, 
de fapt, el se privește mereu pe 
sine și vorbește numai cu el în
suși.

Victimă a propriei sale mega
lomanii, Narcis circulă cu seni
nătate printre noi, pretinzîndu-ne 
să-l evaluăm la mai mult decît 
este el in realitate. Să ne scuze, 
dar nu se poate ! Trăim intr-o so
cietate socialistă în plin avînt 
constructiv. Etalonul general, va
labil pentru toți, este participa
rea la muncă, la edificarea socie
tății noi. Meritul personal se iden
tifică cu coeficientul de partici
pare la acest proces constructiv. 
Cu cit participarea e mai inten
să și mai rodnică, meritul per
sonal crește.

Aceasta e singure?' cale. Și, in
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„In 1951, cînd 
noaptea pămîntului - 
vice, întîi cu Haidu 
Francisc Bartlta, cu 
vacs și în fine, cu 
De la ei știu : omul 
btiie să-și cunoască locul de muncă, 
ortacul de lîngă el".

Poate că nu-i o regulă în toate, 
dar orice rememorare mi se pare, 
firesc, să aibă un început, un fel 
de capăt; o imagine care, dintr-o 
dorință sau alta îți rămîne mai a- 
dînc săpată în minte. Cine poate 
spune că dorința de a crea ceva 
durabil, de a lăsa un semn, o am
prentă personală în drumul vieții, 
care să-ți îngăduie să revii în me
moria ortacilor tăi, nu e un senti
ment profund omenesc ? Interlocu
torul meu nu pare dispus să-mi vor
bească despre ce a fost. înregistrez, 
lotuși, un Japl : cînd a preluat co
lectivul (brigada pe care o condu
ce), era un început pentru oameni, 
dar nu pentru el. Lui Arpad Șiclodi, 
sau lui Anton Laszlo, le lipseau ca- 

după cum s-a văzut mai 
se lipeau de brigadă. Toc- 
1-a lăcut pe „noul șef", 
spunea, cînd a lost „uns" 
să aibe insomnii luni de

din brigadă în brigadă 
m-aș alege cu nimic. Unii confun
dă omenia cu dădăceala; alții uită 
pur și simplu că au fost și ei ti
neri, că au oscilat, că au avut în
doieli, eșecuri... (Am zîmbit ușor). 
Aveam brigadă cînd mi s-a spus: 
„Dti-te la șeful de sector !** Deși 
știam despre ce este vorba, momen
tul m-a luat pe nepregătite... Nu-mi 
venea să cred, eram uluit... Mai 
erau și alții cu experiență. (Ochii

din' mină obosit. Sînt unii care lu
crează puțin și prost, și totuși plea
că acasă groaznic de obosiți**.

Revin din nou la circuitul acela 
de legături, invizibile, complicate și 
cîteodată delicate, care sînt ascun
se în spusele unui cuvînt : STABI
LITATE. Și, un gînd, deopotrivă'' 
de stimă dar poate și de multă ipre
tenție : „Mi se întîmplă să fiu: cri
ticat, nu mă înfurii, nu mă simt 
umilit. De fiecare dată, îmi spun :

REMEMORARE ÎN TIMP
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ganizarea științifică...
Și Narcis își apleacă mai mult 

capul, și-l lasă încet, mai adine, 
între umeri, are — ce mai tura- 
vura / — o mină de om epuizat. 
Muncește mult dinsul — asta 
vrea să-ți spună. Dar, de fapt, 
iii sinea lui jubilează. Și are de

Narcis. Altminteri, preferăm nar
cisul ca simplă și frumoasă floa
re, fără implicații din mitologie 
și fără complicatele labirinturi ale 
eschivării de la principiile echi
tății socialiste.

T. SOMEȘAN u
0

f

NU TRAGEȚI

carte daca nu avem șt suficient bun 
simț !

Apoi mi-a spus că „toți", dar a- 
proape toți oamenii sînt „buni" 
cînd trăiesc cu picioarele pc pă- 
mînt. 11 privesc. Tăcem cîteva cli
pe, și tot el : „Nu trebuie să-mi 
fie luate în nume de rău spusele. 
Fetița mea, Lenche, e la liceu, An
drei la școala generală, iar Aneta 
la grădiniță. Nu știu cum sînt al
ții, dar eu nu vreau ca ai mei co
pii să nu știe mîine cum să se poar
te în societate". Andrei Kovacs cade 
pe gînduri, și deodată, un surîs îi 
fulgeră pe chip ; „Am o admirație 
părintească pentru ortacii mei".

Nu, nu am cunoscut un om, un 
om obișnuit, un om care știe să 
spună DA și DA să fie, sau NU, și 
NU să fie, un om care știe, din 
lunga-i experiență dobîndită la ma
rea școală a muncii, că relațiile din
tre oameni să lie de așa manieră 
îneît să nu știrbească demnitatea nici 
unuia. De cine depinde asta ? „De 
nimeni altcineva decît de noi, îmi 
spunea Andrei Kovacs, de oamenii 
care trăiesc și muncesc împreună". 
Cînd l-am întrebat pe Anton Laszlo, 
cîți kilometri de galerii au săpat îm
preună, omul a rîs: „E greu de fă
cut socoteala. Pot să spun însă că 
nu asta e totul. Cu unul ca Andrei, 
ntt-i nevoie să cauți cît și ce ai 
lucrat, știm fiecare..."

Doisprezece oameni și cu Andrei 
Kovacs treisprezece. N-am căutat cu 
tot dinadinsul excepționalul, omul 
la locul luh în limitele lui, nu-i 
nevoie să-l știe toată lumea, ca să 
se convingă că nu face lucruri inu
tile. și că, în existența lui, demni
tatea își are locul de cinste. Ex
plicația este foarte simplă : stabili
tate ! Și încă ceva : respectul pen
tru muncă și viață înseamnă, pen
tru Andrei Kovacs, gîndire, demni
tate, prețuire pentru colectivul cu 
care muncește, dorința de a fi res
pectat și prețuit așa cum și el îi 
prețuiește pe alții.

Sînt bucurii ale fiecărui om, care 
trebuie păzite toată viața...

in amănunte !
„In localul despre care e vorba — ne scrie Ion Moise 

din Petroșani — am intrat, într-una din zile, din dorința 
de a-mi cumpăra pentru acasă, ceva preparate sau semi- 
preparate culinare. Acum cînd scriu aceste rindurj mă 
gîndesc că, indiferent dacă personalul avea dreptul să 
vîndă, pentru acasă, preparate culinare, sau săvîrșea o a- 
batere satisfăcindu-mi cerința (era sîmbătă seara, cînd 
toate magazinele erau închise) mă gîndesc, deci, că totuși, 
nu avea dreptul să se comporte așa cum s-a comportat față 
de mine".

Nu este prima (noi am dori-o ultima) sesizare a unui 
consumator care pășește pragul cramei din Petroșani cu 
dorința de a sc simți ca acasă, cu încrederea că se va afla 
pentru o oră, două, pe mîinile unor adevărați comercianți 
care vor face tot posibilul, așa cum scrie în normele ge
nerale de comerț, ca întîmplătorul consumator să devină 
un obișnuit al casei. Ne aducem aminte și de alte sesizări 
(„Nu mai merg la cramă 1" — . spunea cu litere de-o 
șchioapă un alt articol, argumentat pînă-n pînzele albe). 
Cu toate că deficiențele au fost aduse la cunoștințe celor 
în drept, „pentru eliminarea lor (ni s-a răspuns de multe 
ori) s-au luat măsurile necesare", dar, pe semne, ca să se 
păstreze o regulă și mai generală — a deficiențelor — ele 
persistă imperturbabil, se repetă cu o constanță demnă, zău, 
de cauze mai bune. Ultimul caz, petrecut cu Ion Moise, 
înregistrează faptul „fără importanță" că pricepuții comer
cianți au tras în pașnicul consumator (incredibil) cu... far
furia.

De la o vorbă cu largă circulație mi-a venit în minte 
o idee : nu tragem nici în barmani, nici în ospătari, nici în 
responsabilii de unități; dar nici dv — factorii din condu
cerea T.A.P.L. — nu trageți, vă rugăm, nu trageți, în... 
amănunte !

Luați, dacă se poate, măsuri esențiale !
1. ELIAS

dența și, 
tîrziu, nu 
mai asta 
cum i sc 
brigadier, 
zile. Tot interlocutorul îmi povestea 
că Andras Arpad i-a zis intr-o du- 
pă-amiază - ■ » 1 ’ 1 ’ ”
- că el pleacă, 

nire. Vă vine 
bine, lui nu 1 Nu l-a r------ --
Aipad; nici pe Nicolae Stanca, care 
n-a „îndrăznit** nici pînă astăzi să 
se califice, tot „ajutor" a rămas. 
Nu, nu i-ar scuza. Dar sc întrea
bă : sesizează ei cu adevărat că 
greșesc ?

Așadar, ANDREI KOVACS, o- 
mul îndesai, omul care știe fiecare 
colțișor din noul orizont, adică 
XIV A. unde el și cu ortacii au să
pat peste 700 ml de galerie și lu
crări auxiliare, nu pare dispus să 
se desiăintiic. 11 aveam înainte pe 
muncitorul conștiincios, harnic, și 
demn, pătruns de răspunderea pc 
care o are uriașul mecanism al sec
torului. „Că nu-mi place să-mi 
schimb tovarășii de muncă ?_. Nu ! 
Am 39 de ani și cred că trecînd

i

era în schimbul II 
că are o întîl- 

să zîmbiți, nu ? Ei 
scuzat pe
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decenii de muncă. Despărți
rea s-a petrecut intr-un mod 
aparte, festiv, numeroși oa
meni viind să mai simtă o 
dată strîngerea caldă de 
mînă, a sărbătoritului.

Consemnăm deci, două acte 
pline de un a-dînc conținut 
etic, două atribute ce definesc 
stările de lucruri mai deose
bite : pe de o parte prestigiul 
omuiui și, prin el, cel al u- 
zinei, pe de altă parte re
cunoștința colectivului față 
de un veteran demn de sti
mă, și recunoștința acestuia 
din urmă care a ținut să a- 
dreseze o mulțumire deschi
să, publică, foștilor 
muncă. „După 4!) de 
ciți fără întrerupere 
tă uzină, în aceeași 
scrie pensionarul
Opitz — m-am despărțit cu 
greu de colegii mei de mun
că, virstnici sau tineri. Mun
citorilor Francisc Șerban, I.u 
«Învie Albii, Ioan Filip, 1 
Iau Kereji, Petre Nanciu, loan 
Tița, Rusatim Boța, Rudolf 
Heinz, Iosif Rus, "* 
Gherman, 3 
tin Ambruș și altora, maiștri
lor Cornel Grădinaru, Viorel 
Anghel, Alexandru Demeter, 
Ioan Voina, Ion Predoiu, in
ginerilor Ioan ?
udia Kileuyi, conducerii uzi
nei reprezentată prin ingi
nerii Gheorghe Olariu, direc
tor, Alexandru Tolvay, ingi
ner șef și Nicolae Tomuș, con
tabil șef, ca de altfel nume
roșilor altor salariați, tineri 
sau virstnici, le adresez pe 
această cale sincere mulțu
miri pentru frumoasele cuvin
te spuse la pensionarea mea, 
promițindu-le că îi voi vizita 
cu fieeare prilej ce mi se o- 
feră, rugîndu-i, la rîndul 
meu, să facă același lucru da
că timpul Ie permiie**-

O scrisoare emoționantă, 
un autentic exemplu al fap
tului că atît prestigiul cît și 
recunoștința, atunci cînd sînt 
depline, sînt, parcă, fără mar
gini.

colegi de 
ani mun- 
in aceas- 
secție — 

Alexandru

lui capătă o strălucire nouă, 
pele privirilor e un amestec 
de mîndrie și căldură, deși 
cenele-i sînt arcuite, nu atît 
rare cît a neînțelegere). In 
cînd am venit la mină, nu 
acum, nu se insista 
multă 
Am insistat, iar el 
la cine să 
turisit că 
nu făcea 
iacii lui, 
șește în 
vrei să 
să 
de
învăța și nu-mi amintesc

m a- 
ciud.it 
spiîn- 
a tni- 

1951, 
era ca

să Iaci pica 
teorie". Și Andrei a lăcut.

,Am avut de 
învăț !...“ Apoi mi-a măr- 
toți bătrînii sînt înțelepți, 
aluzie la el, nici 
a căror vîrslă nu 

medie 28 de ani. 
nu obosești, trebuie 

muncești, să știi ce faci...
ani de „săpător" am a

știi
21
ce

„Dacă cei dinafara brigăzii mi-au 
văzut lipsurile înseamnă că așa 
este 1“ Și oamenii din brigada mea 
încearcă acel salt al învățăturii, dar 
ce mă mită pe mine, și asta pen
tru că am trei copii, este faptul 
că unii tineri evită munca adevă
rată, caută locuri „calde" 1 O mare 
vină o avem și noi, părinții..."

Andrei Kovacs îmi mărturisea eă 
cei 13 oameni cu care lucrează, poa
te Eugen Grăsuc, sau Iosif Lucaci, 
sau Anton F.aszlo, sau oricare aț 
tul, sînt calculați, știu să-și pre- 
țuiască munca, știu prețul banului 
muncit și măsura timpului. „Am 
lucrat cu loarte mulți oameni, linii 
s-au retras în posturi mai ușoare,

rea decît bună : cred „unii" că dacă 
ții 8 ședințe în 6 zile, se realizea
ză și planul. „Specialiști în vorbe", 
cum le zicem noi, minerii. Petrila 
este o mină grea, poate unică în 
țară în ceea ce privește transportul 
pe verticală. In aceste condiții, pe 
lîngă ingineri și maiștri în vîrstă 
au apărut o seric de tineri. Au stu
dii, au și dragoste de meserie, dar 
nu au experiență. Să știi ce vrei, 
să ai autoritate personală, nu se 
însușește ca o sarcină de serviciu... 
In peste 20 dc ani de muncă, eu 
n-am spus unui ortac : „bă", sau 
„măi, tu", chiar dacă era mai tî
năr... Nu e destul să știm multă

era
D.-m. D. IONAȘCU J

EDEEm IELEHIIIUE LEI ..!/// crescut ca un măcieș sălbatic
Trăim într-un secol dominat 

de știință și tehnică, în care 
arhitectura interioară a omu
lui nu este întotdeauna 
măsura progresului 
schimbări petrecute 
tura lumii actuale, 
care, calitățile etice 
respund progresului 
Responsabilă de acest decalaj 
este și educația familială, care, 
nu în puține cazuri determină 
școala nu să dezvolte, în conti
nuare, un profil moral ci să-l 
reeduce, cu sau fără succes. De 
aceea, marea ecuație cu atîtea 
necunoscute a tinerei generații, 
rămîne o problemă deschisă.

In acest context, un lucru ni 
se pare cert: oricîtă nostalgie 
ar încerca unii educatori — as- 
cultînd sirena timpului trecut — 
pentru metodele familiei patri
arhale (cu economia ei casnică) 
folosită încă pe scară largă, ele 
sînt depășite și ineficiente. In 
condițiile industrializării și ur
banizării intensive de azi, uce
nicia puiului de om trebuie să-și 
integreze noi valori și noi im
perative de progres cultural și 
etic și, ea atare, instrucția sa 
trebuie să fie una științifică, iar

pe 
marilor 

în struc- 
și, în 

nu co
ma teria-L

educația sa, una umanistă.
Sub acest ultim aspect — al 

educației umaniste — ucenicia 
noilor generații, cu exigențele 
ei moderne, ridică grave și 
complexe probleme, de rezolva
rea cărora depinde sănătatea 
morală a acestor generații, evi
tarea „rebuturilor" educative și, 
ca o problemă specială, preve
nirea deKcvenței minorului. 
Căci așa cum spunea secretarul 
general al partidului la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 nov. 
1971: „Noi nu admitem nici în 
producție, la piese, rebuturi, iar 
la oameni eu atît mai puțin. Noi 
trebuie să luăm toate măsurile 
ca fiecare tînăr să fie educat 
și pregătit pentru viață, să nu 
avem rebuturi de nici un fel". 
Replică fermă și invitație la re
considerări critice.

★
O primă problemă — de stra

tegie a educației — vizează în
săși caracterul umanist al aces
teia M perspectiva 
largă.

Un părinte — cu 
matie intelectuală 
vorbind despre fiul 
o ucenicie aspră

spunea el, a societății necruță
tor — eompetiționaie, cu exi
gențele ei sporite Și cu imper
fecțiunile ei uneori anihilante, 
^sentimentală și prea lucidă 
pentru a mai fi și romantică. 
Interlocutorul meu exagera.

Societatea noastră, de 
de miine, nu poate fi o 
tale rece, egoistă și dură, 
lată numai eu oameni

sa cea mat

o bună for-
— pleda 
său, pentru 
pe măsura,

azi și 
socie- 
popu- 
lucizi, 

cu perfecte reacții controlabile,
dresați pentru a ..răzbi" în viață 
cu orice preț și în orice chip. 
Tipul de ..descurcăreț" lipsit de 
omenie, ca și contrariul său — 
molîul — nu aparține profilu
lui moral-spiritual al comunis
tului, oricare ar fi gradul de 
competitivitate al societății și în 
pofida unor manifestări negati
ve ca : arivismul, favoritismul 
și altele...

Cultivăm personalitatea omu
lui, cultivîndu-ne mintea așa 
cum cei vechi își cultivau muș
chii. Dar, fără sensibilitate, fă
ră o doză de romantism, su
fletul omului ar fj ca un vulcan 
înghețat între două erupții, 
pradă instinctelor sale primare. 
Avea dreplate acel tînăr poet 
care .spunea : „ureîndu-ne în ce

lelalte planete, să nu uităm 
să-l luăm eu noi și pe Homer".

Ar fi greșit, deci, dacă am 
crea tînăruluj convingerea eă 
îl pregătim pentru o societate 
dură, în cat-e nu pot crește flo
rile altruismului și ale înțele
gerii umane. Botezul noului u- 
manism (cel socialist) este eel 
ai prieteniei și dragostei. Lo
zinca beatnicilor occidentali ; 
„să ucidem clarul de lună" ne 
este străină. Cultivăm lucidita
tea într-un secol al rațiunii; 
d-ar fără patos romantic, nici 
o revoluție nu (toate fi desă
vârșită, nici o epopee a construc
ției nu poate fi scrisă și nici 
o simfonie a eliberării omului 
nu poate fi compusă și cînlată. 
..Omul, lup pentru om", este fi
lozofia unu; trecut ireversibil. 
Și, înapoi, la acest trecut, ge
nerația viitorului nu va privi 
niciodată decît cu mînic...

★
Educația copilului rămîne în

că tributară pedagogiei bunului 
sitnț cu limitele ei cunoscute ! 
lipsa de perspectivă clară (a 
scopurilor) și imprecizia meto
dei.

Chiar dacă mulți dintre noi au 
crescut astfel — fără Pestalozzi 
sau Makarenko — pedagogia 
bunului simț, depinde prea mult 
de hazard și de „spontan". E- 
dueația „la întîmplare" și „pe 
apucate" este un simulacru de 
educație. O recunoștea, zilele 
trecute, un tînăr inteligent dar 
certat cu legea (săvîrșise un 
huliganism): „Nu s-a ocupat 
nimeni de mine. Părinții mei 
își aduceau aminte că exist 
doar cînd trebuiau să-mi dea 
hrană și îmbrăcăminte. Nu e- 
ratn, propriu zis, abandonat. 
Dar nici nu eram crescut, edu
cat. Creșteam ca un măcieș săl
batic și învățam singur alfabe
tul vieții ca puiul de sălbăti
ciune..." Emoționantă confesiu
ne. Prilej de reflecții : floarea 
de măcieș seamănă cu trandafi
rul, dar nu e trandafir...

Edficația este știință (și artă). 
Ea se învață ca orice știință, ca 
orice meserie și trebuie aplica
tă cu exigență, mai ales cu 
tact și răbdare. Este, întradevăr, 
straniu să constați că pentru 
a repara un aparat de radio 
apelezi la un specialist ceea 
ce, în cazul copilului, nu se

casa pă-

în parte, 
peste lot. 
mai este 

familie 
cadru

realizează întotdeauna. Omului 
nu-i poți schimba „piesele**, iar 
„reparația" lui — în caz de 
impas educativ — urmează alte 
legi decît cele mecanice. A- 
tunci? Ne mărginim doar la 
propria ucenicie din 
rintească ?

Cartea, radioul și, 
televiziunea, pătrund 
Părintele de azi nu 
singur ea în vechea
patriarhală. Există un 
instituțional, o rețea de orga
nizații obștești și organe sau 
așezăminte eu atribuții speciale 
în domeniul ocrotirii minorilor. 
Trebuie doar ca acestea să-și 
facă datoria — mai ales în si
tuația tînăruluj ce aparține unei 
familii dezorganizate — iar pă
rinții să apeleze la sprijinul 
lor. Din acest punct de vedere 
ar trebui căutate forme noi de 
educare (reeducare) a educato
rilor : cercuri sau cursuri de pe
dagogie pentru părinți, mese 
rotunde pe tema creșterii și e- 
ducării copilului, o mai largă 
popularizare, în rîndul cetățeni
lor, a sistemului instituțional 
de ocrotire a minorului, a le
gislației familiei ș.a.

Omul poate atîta cît știe — 
spune un aforism. Bunului 
simț trebuie să i se inoculeze 
cultură. Fără cunoștințe, fără 
lumina științei, fără o cultură 
morală — care face pe om slă- 
pîn pe pornirile sale — eșecul 
pedagogic devine regulă, iar 
succesul în educație, excepție. 
O cifră concludentă : 53% din
tre minorii cu educație neglijată 
depistați în cadrul municipiu
lui, aveau — ca și părinții lor 
— doar în jur de 4 clase ele
mentare, deși vîrsta lor era cu
prinsă între 14—16 ani. Incultu
ra are, se vede, vocații „succe
sorale": se transmite. Ignoranța 
va cultiva ignoranță. Pe un aJ 
semenea teren „neplivit", răsar 
tulburările de comportament și 
delicvența minorului. Ca Și bu
ruiana cea rea I

Moștenirea trecutului de in
cultură este grea. Să înfigem, 
deci, plugul luminii în „miriș
tea" lui, și să tragem brazdă a- 
dîncă 
zent. 
lelor 
scăpa

între acest trecut și pre- 
Este un imperativ al zi- 
noastre. Altfel, nu vom 
de ignoranță și tarele

David MANIU

ciud.it
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DESERVIREA IREPROȘABILĂ 
A BRIGĂZILOR MINIERE!

(Urmare clin ptig /)

au fost numiți doi muncitori 
care să răspundă — muncind în 
aceiași timp — de modul în 
care se face aprovizionarea 
grupelor cu material lemnos. 
6-a renunțat, de asemenea, la 
practica dinainte, de a folosi 
doar un schimb pentru deser
vire, ceea ce favoriza opririle 
în celelalte schimburi. In con
tinuare, se acționează pentru 
perfecționarea activității de 
deservire. Se studiază, pe ex
ploatare, posibilitățile introdu
cerii muncii în acord și pentru 
echipele de aprovizionare. Toa
te acestea pentru a desconges
tiona — mai mult sau mai pu
țin justificat — activitatea 
maiștrilor mineri, din partea 
cărora adeseori s-au manifestat 
$i neglijențe (maistrul minier 
loan Goancea și maistrul prin
cipal Ioan Dănciulescu).

Nu aceeași redresare se ob
servă în activitatea echipelor 
fie întreținere mecanică ale sec
torului. In baioneta abatajului 
condus de Dionisie Policiuc, 
chiar în cursul vizitei noastre, 
transportorul era oprit avînd 
lanțul sărit de pe steaua de ac
ționare, din pricină că era des
centrată. „Partea mecanică nu 
e la post — ni s-a spus. Cînd 
trimiți după ci nu vin. Găsesc 
fel de fel de scuze iar noi nu 
putem lucra fără sprijinul lor". 
Brigadierul Marin Ciubăr se 
exprima cu năduf : „Am acum 
revizorul aici, dar de obicei vine 
numai atunci cînd se strică 
transportorul. Revizii se fac 
foarte rar". Nicolae Torok, bri
gadier, venit în schimbul II ! 
„TR-ul din galerie pentru trans
portul cărbunelui în vagonet nu 
s-a pus în funcție timp de o 
săptămînă".

La ieșirea noastră din mină, 
la suprafață, trei muncitori -de 
deservire electromecanică ce 
urmau să intre în „șut" abia 
Inchciau o discuție cu mecani

STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATERICE 
sînt pregătite pentru nou! sezon estiva! 

cu capacități sporite, modernizate
Apropierea noului sezon estival 

Impulsionează pregătirile în stațiu
nile balneo-climaterice din întreaga 
țară. După cum semnalează cores
pondentul Ludovic Roman, băile 
Cojocna au devenit, o dată cu ter
minarea recentelor lucrări de inves
tiții, prima stațiune balneară per
manentă din județul Cluj. Au lost 
modernizate toate instalațiile, s-a

INCUNOȘTINȚĂM
pe cei interesați că anunțurile la rubrica „mica 
publicitate" au următoarele tarife :

— pierderi 1 leu cuvintul
— Iee(ii-ntedita(ii 2 lei cuvintul
— cererj de serviciu 1,50 lei cuvintul
— oferte de serviciu 2,50 Iei cuvintul
— schimb de locuință 2,50 lei cuvintul
— închirieri 2 lei cuvintul
— vinzări-cumpărări 3 Iei cuvintul
— anunțuri de familie 2 lei cuvintul
— diverse 3 Iei cuvintul

I
I
I
I
I
l
1
I
I
I
I
I
I
I
I

David Constantin din Lo
nea, a făcut tot ce a 
putut pentru a con

vinge pe B. I. că îi este un 
prieten devotat : a băut cu 
el, a cîntat, s-au pupat îm
preună, mă rog, ca la che
furi. Atîta doar că la despăr
țire, a găsit de cuviință să-l 
ușureze pe acesta din urmă 
și de portmoneul cu acte și 
bani.

Iar pentru a-și pierde ur
ma, banii i-a ascuns în cio
rapi, iar portmoneul l-a a- 
runcat într-un orificiu de la 
un stîlp de înaltă tensiune.

A fost dibuit și acum va 
sta un an întreg să chibzu- 

cul de sector, Gheorghe lacob, 
la mai mult de jumătate de 
oră de cînd în abatajele din 
subteran schimbul se făcuse. 
Această discuție, oare nu tre
buia să fie Și ea — la acea oră 
— în subteran, concretizată poa
te asupra unui utilaj defect (!), 
asupra altor probleme curente ?

Toate abatajele sectorului e- 
xecută operațiunea de tăiere 
prin pușcare. Aceasta pre
supune o foarte atentă dozare a 
timpului artificierilor care de
servesc fronturile de lucru. In 
timpul discuției cu brigadierul 
Albu Stancu, pe lîngă altele, 
acesta ne-a declarat: ..Acum 
chiar așteptăm, de o oră, arti
ficierul. Noi am lucrat altceva; 
am asigurat, am curățat niște 
cărbune, dar nu ne facem ran
damentul azi din cauza asta". 
Se poate ușor constata că pen
tru pușcare se pierde mult timp, 
că sînt multe stagnări. Am re
marcat din spusele secretarului 
comitetului de partid, Andrei 
Colda ■— pe care-1 însoțeam — 
că încă la pregătirea programu
lui de trecere la schimburi de 
6 ore nu s-a analizat îndeajuns 
de exigent situația artificieri
lor : „Verdictul nu a fost pro
nunțat clar încă de atunci, și 
sîntem în impas sub acest as
pect, S-a mărit, de nevoie, nu
mărul de artificieri, dar nu s-a 
ajuns la măsuri definitorii, iar 
o hotărîre ar trebui adoptată, 
reluîndu-se discuțiile la nivelul 
centralei".

Parcul de vagonete al exploa
tării fiind îndeajuns de nume
ros, iar producția scăzută (I), ar 
da impresia că nu se pot pro
duce stagnări din acest motiv. 
Mici neglijențe conduc totuși, 
uneori, la opriri în desfășurarea 
ciclului și datorită lipsei vago- 
netelor goale, așa cum am pu
tut constata la gura de încărca
re a abatajului condus de Ioan 
Porca, pe care l-am găsit în 
galeria de bază ajutînd încăr
cătorului la procurarea goalelor.

construit o centrală termică și s-au 
introdus băile sărate calde. Totoda
tă, au fost complet reamenajate ho
telul, restaurantul și construcțiile a- 
nexe și s-a terminat asfaltarea dru
mului care leagă stațiunea de șo
seaua națională Baia Mare — Dej 
— Cluj. Apele de la Cojocna sînt 
recomandate pentru bolile cronice 
ale aparatului locomotor, ginecopa-

iască la zicala „nu te întinde 
la ce nu-j al tău, că te arzi" 1

Plimbăreț nevoie mare, 
acest Buhuilă Aurel 
cu domiciliul în co

muna Bănița. In decursul a- 
nului care a trecut, a călăto
rit în lungul și-n latul țării. 
Un amănunt : a făcut acest 
lucru fără bilet de călătorie.

Pînă la urmă s-a constatat 
că devenise dator cefereului, 
cu suma de 2 575 lei. Așa că 
i s-a dat pînă la urmă un 
bilet pentru 393 zile închisoa
re contravențională. Trebuia 
oricum, să se mai și odihneas
că omul.

Nici Bogheș Andrei din 
Lupeni, nu s-a lăsat 
mai prejos. Ba chiar 

s-a dovedit a fi mai activ. Ce 
vrei, om ambițios. El a călă
torit în valoare de 3 960 lei. 
Bineînțeles că și numărul zi
lelor de închisoare a crescut 
proporțional t 490 zile. 

„De trei ori azi am stat cu 
rolul plin, din lipsă de goale — 
ne-a spus brigadierul. In felul 
acesta noi nu ne vom putea 
face partea de lucru ce ne re
venea, întîrziem susținerea și 
predăm schimbului următor 
ceea ce noi trebuia să execu
tăm. Ei nu vor putea pușca la 
timp, iar pînă mîine vom pierde 
un metru liniar de avans, un 
ciclu".

Sînt cîteva fapte surprinse Și 
culese într-un timp scurt; do
vezi sigure că există încă multe 
deficiențe în deservirea forma
țiilor la fronturile de lucru. 
Persistența acestor nereguli, a 
căror înlăturare este posibilă 
și care stă la îndemîna celor 
care controlează și conduc pro
cesul de producție, dovedește, 
o dată mai mult, că există re
zerve suficiente de potențial 
neîntrebuințat în cadrul sectoa-* 1 
relor minei Lonea. înlăturarea 
acestora este obligatorie pentru 
a se crea premisele redresării 
producției, recuperării restan
țelor intr-un timp cit mai scurt, 
in cursul trimestrului II, în care 
am făcut deja primii pași. Este 
necesar Ca toți factorii coordo
natori, conducerea sectoarelor și 
a minei, să tragă învățăminte 
din deficiențele de pînă acum 
și să pună accent deosebit pe 
satisfacerea imperativului cen
tral pe care-1 impune progra
mul de lucru în subteran de G 
ore : DESERVIREA IREPRO
ȘABILA A BRIGĂZILOR MI
NIERE !

vez.eni, descongestionarea traficului 
auto în zona Aeroport, prin crea
rea a patru benzi de circulație ru
tieră etc.

Contribuții importante revin în 
acest an pe linia executării unor 
lucrări și obiective menite să a- 
ducă un aport deosebit, de estetică 
și util municipiului Petroșani, unor 
unități și organizații obștești ca
Centrala cărbunelui Petroșani, ex
ploatările miniere Petroșani și Dîl- 
ja, Uzina de utilaj minier, Grupul 
de construcții Petroșani, T.C.M.M., 
I.P.S.P., Șantierul 71 C.C.F., Insti
tutul de mine, Depoul de locomoti
ve, I.T.A. — Autobaza Petroșani, 
șantierul I.L.H.S., I.I.L. Petroșani, 
I.G.C., I.G.L. etc. Tuturor acestor 
întreprinderi, comitetul executiv le-a 
repartizat, în funcție dc posibili
tăți, sarcini concrete, ce urmează a 
fi materializate integral în acest an.

Printre obiectivele mai semnifica
tive ce se vor efectua prin contri
buția întreprinderilor în Petroșani 
amintim : terminarea terenului de 
tenis, modernizarea drumului Petro
șani — Maleia, construcții de sta
ționare, reparări și modernizări de

Alături de aspectele de care 
ne-am ocupat au fost surprinse 
multe fapte care se referă la 
organizarea muncii, la folosirea 
timpului de lucru și la plasarea 
rațională a efectivelor, a căror 
influență covîrșitoare poate de
termina îmbunătățiri substan
țiale ale procesului de produc
ție. Asupra acestora vom veni 
cu relatări într-un viitor număr 
al ziarului.

tii, boli ortopedice și tulburări cir
culatorii venoase.

*
Ca urmare a lucrărilor de reno

vare și modernizare, realizate în 
ultima vreme, pitoreasca stațiune 
balneară Vatra Doinei este pregătită 
să primească în acest an 15 000 de 
oaspeți.

Numai în primele luni ale anu
lui stațiunea de pe Valea Bistriței 
a găzduit peste 3 500 de persoane.

★
Monteoru — cunoscută stațiune 

balneo-climaterică din județul Buzău 
— a lost dotată cu un modern pa
vilion în care vor funcționa un nu
măr sporit de căzi pentru băi calde 
și un bazin de mare capacitate pen
tru băi reci. Tot aici va fi pus 
la dispoziția pacienților un complex 
hotelier, restaurant și unități de de
servire. Pînă în 1975, capacitatea 
stațiunii va spori cu încă 1 200 
locuri pe serie.

(Agerpres)

Poate totuși, după ispășire, 
va devenj mai potolit, va mai 
sta și pe acasă.

Buzduga Arcadie, din Pe
troșani, avea la activ 
deja 7 condamnări. 

Dar, crezînd probabil că nu 
îi sînt de ajuns, a mai făcut 
rost de una. Cum ? După 
prea bine cunoscuta-j meto
dă, s-a apucat și la furat de 
la L. D. portmoneul din bu
zunarul de la haină.

Cu toată încercarea lui de 
a trece neobservat, a fost 
reperat și, pe fișa lui de an
tecedente penale, au mai a- 
părut 2 anj închisoare.

Foarte furios, cine știe 
pe ce și pentru ce, 
Orvaș Victor din Vul

can, s-a apucat să facă scan
dal, ultragiind diverse per
soane. A primit pentru aceas
tă ..bravură" 6 luni închisoa
re. Spre norocul lui, tocmai

Răspundem 
celor 

ce ne ser în
@ A. SLAVICI, Vulcan. In- 

trucît salariul dv. a fost majo
rat începînd ' cu luna august 
1971, după încadrările în con
formitate cu prevederile H.C.M. 
nr. 914/970, nu puteți beneficia 
de abonamentul de locuință des
pre care ne scrieți.

® PETER BELA, Lupeni. 
Conducerea I.G.L. Petroșani 
confirmă justețea celor sesizate 
de dv. redacției. Pentru regle
mentarea situației, s-a dispus 
ca sectorul I.G.L. Lupeni să sta
bilească dacă vi s-au vîndut 
bonuri pentru coșerit, fără ca 
lucrarea să se execute, în care 
caz. vi se restituie suma res
pectivă.

@ IOAN NELEGA, Lupeni. 
La intervenția redacției, con
ducerea Centralei cărbunelui 
Petroșani a dispus ca biroul de 
personal al E.M. Paroșeni să 
vă trimită la domiciliu, cartea 
de muncă, completată cu toate 
datele necesare, cît și certifica
tul de absolvire a școlii do 
maiștri.

@ LUDOVIC NAGY. Lupeni. 
Legea nr. 27/1966, republicată, 
privind pensiile de asigurări so
ciale de stat și pensia supli
mentară, prevede că angajații 
care nu îndeplinesc condițiile 
pentru obținerea unei pensii și 
sînt lipsiți de mijloace proprii 
de existență (venituri lunare 
egale cu cuantumul ajutorului 
social pentru categoria respec
tivă, sau maj mari) au drept 
la ajutor social dacă sînt în vîr- 
stă de 62 ani, bărbații, și au. 
o vechime de cel puțin 5 ani 
efectiv lucrați. Dacă întruniți 
aceste condiții prezentați-vă, 
cu actele doveditoare ale situ
ației dv., la Oficiul pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri so
ciale Petroșani, strada Repu
blicii nr. 90.

@ VOICA MARIAN, Uricani. 
Adresați-vă la Direcția de în- 
vățămînt din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
București, de unde puteți obți
ne toate informațiile cu pri
vire la problema care vă inte
resează.

atunci a apărut legea cu 
grațierea și a scăpat. Firesc 
era ca din această pățanie, 
să învețe minte. Dar, nu a 
învățat. Nu la multă vreme 
a intrat în bufetul „Carpați" 
din Vulcan, unde nu i-a fost 
destul ca să facă scandal ci, 
a trecut la violență. A lovit 
pe S. I. cauzîndu-i leziuni 
pentru a căror vindecare au 
fost necesare mai multe zile 
de îngrijire medicală.

Dar. fiindcă nu i-a fost des
tul, de rîndul acesta și închi
soarea primită a sporit, a a- 
juns la un an. Și cum legea 
prevede că, o nouă infrac
țiune săvîrșită într-un anumit 
timp de încercare, atrage du
pă sine pierderea beneficiu
lui grațierii obținut pentru 
fapta anterioară, lîngă anul 
de închisoare primit s-au a- 
dăugat și cele 6 luni, a căror 
executare. îi fusese iertată. 
Deci, un an și șase luni. Ca 
să fie !!

N. GH.

și sta-

VJNERI 14 APRILIE VINERI 14 APRILIE

O ac- 
în so-

„Coordonatclc principale ale po
liticii externe a partidului 
ttiltii nostru".

CLUBURI — Lupeni: 
tivitate despre rolul femeii 
cietatea noastră; Aninoasa : La 
ora 18, o consultație juridică pri
vind legi și hotărîri recente.

I
Soarele răsare la ora 5,34 și 

apune la ora 18.58. Zile trecute 
din an —■ 105. Zile rămase — 
261.

EVENIMENTE

0 1962 — A murit Constan
tin Ionescu-Mihăilești, nticrobio- 
Jog și patolog român (n. 1883) 
0 1685 — S-a născut în Germa
nia, compozitorul Georg Frie
drich Haendel (m. 14. IV. 1759). 
Temperament comunicativ, gene- 

- ros și optimist, a revărsat în 
creația sa limpezime și forță, 
bucurie de viață. Peste 40 de o- 
pere, concerte. Culmea creației 
o formează oratoriile 0 1.948 
.— A fost creată Organizația 
Statelor Americane (O.S.A.).

mergem
EXPOZIȚII : La Casa de cui - 

tură, expoziția de pictură și gra
fică a Filialei Petroșani a U.A.P.: 
In sala de lectură — expoziția 
cercului de metaloplastie cu un 
număr de 35 de lucrări. (Accesul 
publicului între orele 8—13 și 
16—21).

CASE DE CULTURA — Pe
troșani: In sala mică, la ora 
17, dezbaterea „Stilul de • mun
că al organizațiilor U.T.C. din 
transporturi"; Uricani: Cadran 
politic internațional ■— la ora 
19, în sala de lectură — cu terna

(Urmare din pag. /) 

că patriotică trebuie stimulat ca în 
aceste zile să se urgenteze și să se 
sporească plantările de pomi, a să
dirii de flori, a curățirii, recondi- 
ționării și recuperării fiecărui me
tru pătrat de zonă verde.

Eforturi însemnate se vor depune 
și în acest an în ceea ce privește 
executarea unor lucrări de întreți
neri și reparații la fondul locativ 
de stat pentru care este prevăzut 
a se cheltui peste 12 milioane lei. 
Pe lîngă lucrări de reparații curente 
și capitale, zugrăvirea obișnuită a 
fațadelor, sau sporiri de confort, în 
acest an sînt prevăzute, pentru pri
ma dată, lucrări de îmbunătățiri de 
fațade la o serie de construcții în 
bloc arhitectură simplă. Se arc în 
vedere în acest sens amenajarea unor 
exterioare în placaje de cărămidă, 
plăci de cesarom colorat, tencuieli 
în terasit sau praf de piatră, cără
midă smălțuită la imobilele ampla
sate pe arterele principale, în prima 
etapă în Aeroport și I.upeni, obiec
tive ce se vor ataca în trimestrul 
II și care, în final, vor contribui 
la ridicarea aspectului urbanistic pe 
traseele turistice.

Paralel cu aceste preocupări, se 
desfășoară în prezent în cadrul ace
leiași întreprinderi și alte genuri de 
lucrări de modernizare ce vor aduce, 
de asemenea, un plus de contribu
ție. atît arhitectural cît și din punct 
de vedere al unei deserviri civili
zate a populației. Este vorba de o- 
biectivele ce vor fi redate în cu- 
rînd circuitului dc deservire, din ca
re, în luna mai : grădina de vară 
Minerul, localul librăriei și maga
zinul de confecții bărbați din Pe
troșani.

Noilor blocuri cu cîte 4—9 etaje, 
însumînd 829 apartamente ce se con
struiesc în 1972, li se mai adaugă 
și alte obiective cu punere în func
țiune în acest an, printre care : mo
telul Gambrinus, hotelul de la Va
lea de Pești, spălătoria și boiange- 
ria, atelierul de tîmplărie. al in
dustriei locale — obiective care vor 
contribui, atît prin așezarea cît și 
prin arhitectura lor, la mobilarea 
arterelor principale de penetrație în 
municipiu constituind în același 
timp, prin profilul și funcționali
tatea lor, elemente importante dc 
deservire a populației și a turiști-

FOLM
VINERI 14 APRILIE

Floarea
Minerul: Aeropor- 
" ANINOASA : 

în alertă; VULCAN : 
celor 1 000 de zile, seriile 
LUPENI — Cultural: 
cîntat niciodată pentru 

Muncitoresc: Noile aven-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul războinic; Repu
blica : Articolul 420, seriile l-II; 
PETRILA : Floarea soarelui; 
LONEA 
tul, seriile I-II;
B. D.
Anna
MI;
N-am
tata;
litri ale răzbunătorilor; BARBA- 
TENI : In.ghearele invizibile ale 
doctorului Mabuse; URICANI : 
Căpitanul Korda.

Pentru anunțarea șt temedie- 
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și Ia

Iul unificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105.

ascensoare
— în

— orașul Petroșani i
can ierul Carpați, str.

Republicii și str. Constructorul
— 1862

— în cartierul Aeroport —
1085 sau 1668.

Miliția Vulcan •— 108. Spița-

Contintiînd seria acțiunilor între
prinse în anul precedent, și în 1972 
se vor face investiții pentru siste
matizarea circulației auto și pieto- 
nale în municipiu. In trimestrul II 
a. c. se vor monta încă 80 table 
indicatoare luminoase în localități, 
în prezent fiind în curs de recon
diționate cele obișnuite din tablă, 
se vor vopsi și repara staționarele 
de călători pentru transportul în 
comun, poduri, podețe, borne kilo
metrice și balustrade, vor începe, 
de asemenea, lucrările dc marcaje 
pentru treceri de pietoni și dirija
rea circulației cu vopsea sau dale 
dc marmură.

In perspectiva anului 1972, mai 
sînt prevăzute, de asemenea, și alte 
lucrări de modernizare și sistema
tizare a circulației, printre care și 
sistematizarea tîmplăriei de la Li-

RIDICAREA NIVIUJLUI ESTEIIC
Vi 10CAIIIATILBR

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Mai 
veți o întrebare ? „Inima moto
rul vieții"; 9,50 Interpretul săp
tămâni : Sofia Vicoveanca; 10,00 
Curs de limba germană (lecția a 
11-a); 10,30 Film serial: „Se- 
bastien și secretul epavei". Epi
sodul „Petrecere la Angela"; 
11,00 Pagini de umor; 11,45 
Bucureștiul necunoscut; 12,05 
Telejurnal; 14,30 Matineu de va
canță : „Povestea lui Barbă-Cot". 
Spectacol prezentat de Teatrul 
Național din Iași; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,10 
Retrospectivă „Walt Disney"; 
21,00 Ancheta TV „Circulația în 
triplu sens". Emisiune de Anos 
Arion; 21,40 Muzică ușoară ro
mânească; 22,00 ..24 de ore";
22,20 Campionatul mondial de 
hochei t (Suedia
U.R.S.S.).

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9.30 
Memoria pămîntului românesc 
(reluare); 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Soliști de muzică popu
lară; 10,30 Selecțiuni din ope
reta „Rip" de Planquette; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Din mu
zica popoarelor; 11,15 Pe teme 
juridice; 11,25 Medalion Nicolae 
Oancea; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Noi înregistrări ale basului Ni
cola Ghiuzeiev; 12,30 Inlîlnire 

drumuri și trotuare, construirea in
dicatoarelor dc municipiu. Se va 
temina repararea străzilor Funicula- 
rului și Progresului, vopsirea podu
rilor și se vor continua lucrările 
la stadionul de la Institutul de mi
ne și alte multe lucrări.

Din beneficii peste plan, urmea
ză, de asemenea, a se materializa în 
acest an o serie de obiective de in
teres social-gospodăresc, printre ca
re, 7 staționare de călători în Pe
troșani, Lupeni și Petrila, 6 puncte 
gospodărești în Petroșani și Uricani, 
amenajări dc terenuri și oglinzi dc 
apă pentru agrement în Petroșani. 
Vulcan și Lupeni. Se va amenaja 
stadionul din Vulcan și se vor e- 
fectua de asemenea lucrări de în 

.diguiri la pîrîul Aninoasa.
Prin munca patriotică a cetățe

nilor se vor repara și întreține lu

crări de străzi, drumuri și trotua
re, amenajarea, extinderea și între
ținerea dc zone verzi și parcuri, 
plantații de arbori, arbuști și flori, 
amenajarea a circa 87 baze sporti
ve simple, terenuri de joacă pentru 
copii, terminarea lacului de agre
ment și a ștrandului din Petroșani, 
a stadionului și lacului de agrement 
din Vulcan, a lacului dc agrement 
Braia Lupeni, ștranduri la Aninoasa 
și Uricani, multe din acestea aflîn- 
du-se in stadiul, final.

Pentru stimularea activităților de 
gospodărire și înfrumusețare, comi
tetele executive au inițiat întreceri 
între cartiere, localități, străzi, a- 
sociații de locatari pentru ce] mai 
frumos bloc, acțiuni încheiate re
cent cu acordări de insigne, diplo
me și mențiuni celor evidențiați în 
toate orașele.

In contextul măsurilor privind ri
dicarea nivelului estetic al localită
ților, comitetelor executive le stau 
în prezent în atenție o seric de ac
țiuni cu caracter imediat, legate în 
general de asigurarea unei toalete 
edilitar-gospodarești în următoarele 
direcții : » 

cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal;
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Scrisori către copii; 13,40 
Cîntă Stela F.nache și Chris Ro
be rts; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,40 La microfon. Ni-
coleta Vasilovici și Constantin 
Sorcscu; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioancheta economică;
15.30 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Muzică de promenadă; 16,30 
Aspecte de la Festivalul național 
al artei studențești — ediția a 
VUI-a; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 Cîn- 
tcce de Aurel Giroveanu; 17,40 
Radiocabinet de informare și do
cumentare; 18,00 
20,00 Tableta de 
Teatru radiofonic, 
liant Shakespeare : 
Premieră;

i 
i 
o 
i 
i
i 
i
i

Orele serii; 
seară; 20,05

Ciclul Wil- 
„Coriolan" 

21,35 Bijuterii muzi
cale; 21,51 Din pîlnia gramofo 
ntiltii : taraful loniță Bădiță; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de scară; 22.55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

temperatura maxima 
acrului la Petroșani a fost de 
plus 18 grade iar la Parîng de 
plus 9 grade. Minimele au fost 
de plus 12 grade și, respectiv, 
plus 5 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme în general instabilă. Ce
rul va fi schimbător mai mulț 
noros. Temporar vor cădea pre
cipitații sub forma de ploi sla
be. Vînt potrivit cu unele in
tensificări din sectorul sud-estic. 
Temperatura în ușoară scădere.

0 terminarea amenajărilor pe 
arterele principale de penetrație tu
ristică prin curățirea șanțurilor, ri
golelor, alinierea gardurilor și înlo
cuirea acestora cu prefabricate din 
beton și metal;

0 repararea străzilor, trotuare
lor, aleilor, refacerea marcajelor 
pietonale nevopsite și «condiționa
rea semnelor de dirijare a circu
lației auto și pietonale, extinderea 
parcărilor;

0 amenajarea și punerea la puna 
a unităților comerciale, vitrinelor ți 
firmelor, a fațadelor de pe traseele 
principale la locuințe, unități comer
ciale, instituții;

0 acționarea și urmărirea ca în
treprinderile prestatoare de servicii, 
in mod deosebit I.G.L., I.G.C.,
I.R.E.H., a căror activitate deter
mină în grad mare aspectul urba
nistic și de gospodărire corespun
zătoare a localităților noastre, în 
sensul de a fi mai receptive și mai 
operative în executarea prestațiilor 
de servicii și la un nivel calitativ 
corespunzător, privind curățenia ge
nerală, lucrări dc reparații și între
țineri la fondul locativ și unitățile 
comerciale, punctele gospodărești 
etc.;

0 asigurarea prin organele de 
miliție a pazei și ordinii în car
tiere, mai ales în direcția ocrotirii 
lucrărilor de gospodărire și înfru
musețare, cu aplicarea unor măsuri 
de sancționare a celor care distrug 
zone verzi, pomi, flori etc.

înarmați cu o experiență cores
punzătoare, ce a condus la obține
rea unor rezultate bune pînă în pre
zent, comitetelor executive le revin 
și în continuare sarcini importante 
în mobilizarea tuturor factorilor 
competenți pentru ca, în colaborare 
cu organizațiile de masă și obștești 
din municipiu, să se obțină rezul
tate mai bune în întrecerea pe țară 
privind gospodărirea și înfrumuseța
rea localităților. în interesul ridică
rii pe o treaptă superioară a ni
velului estetic al municipiului nos
tru.

Mica publicitate
VIND Dacia 1 100 crem per

fectă stare, Petroșani, Viito
rului 2/1/16. Informații intre 
orele 17—20, telefon 1920, di
mineața 7—15.

DUMINICĂ 16 AP RUJE

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Ir’iața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Concer

tul foștilor debutanți.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Telesport. Fotbal : Dinamo —

A.S.A. Tg. Mureș (divizia A). 
Gimnastică : Campionatele in
ternaționale ale României. 

16,00 Postmeridian.
17.10 Film serial pentru tineret t 

„Planeta giganților".
18,00 Cîntare patriei. Concurs co

ral iiiterjudețeăn.
19.20 1 001 de seri : „Prințesa Pău- 

mța" (VIII).
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii: Car

tea de aur. Momente semni
ficative din comuna însurăței, 
jud. Brăila.

20.20 Film artistic: „Departe de lu
mea dezlănțuită", producție a 
studiourilor engleze.

22,40 Imagini din Danemarca. 
23,00 Telejurnal.
23,15 Gimnastică : Campionatele in

ternaționale ale României.

LUNI 17 APRILIE

15.10 Matineu de vacanță : Băiatul 
din banca a doua de Alecu 
Popovici.

16,30—17,00 Curs de limba rusă, 
l ecția a 11-a ■— reluare.

17,35 Deschiderea emisiunii.
17.40 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18,45 Scena. Emisiune de actualita

te și critică teatrală.
19,10 Noutăți cultural-artistice.
19,20 1001 de seri: Pățaniile lui 

Moș Ispravă.
19.30 Telejurnal.
20.15 Teatrul foileton : „Mușatinii". 

Sena a 11-a: Luceafărul de 
ziuă.

21.15 Lumea de mîine. „Habitat 
2000".

21.40 Să înțelegem muzica. Ce este 
orchestrația ? (reluare).

22.30 „24 de ore".
22,50 Campionatul mondial dc ho

chei ■— grupa A : Cehoslova
cia — Suedia (repriza a 
Ill-a).

MARȚI 18 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba rusă. Lecția a 

12-a.
10.30 Ex-Terra "72.
10,55 Campionatul mondial de ho

chei — grupa A : U.R.S.S. — 
Finlanda (repriza a IlI-a).

11.40 Lumea de mîine (reluare).

12,05 Film serial: „Patru lanchiști 
și un cline" \— XI (reluare).

13,00 Telejurnal.
15.30 Matineu de vacanță. Plum- 

Plum de fose Geal.
16,30—17,00 Curs de limba fran

ceză. Lecția a 11-a — re
luare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pa-amiază.

17,35 De la alfa la omega. Enci
clopedie pentru elevi.

18,05 Melodii populare.
18,25 Întrebări și răspunsuri.
18,55 Muzică și imagine. In labo

ratorul filmului românesc. Cu 
Theodor Grigoriu și Liviu 
Ciulei.

19,20 1001 de seri. Pățaniile lui 
Moș Ispravă.

19.30 Telejurnal.
20.10 Telerecital: Elvira Godeanu 

(reluare).
21.30 Ancheta TV. Circulația în 

triplu sens (11).
22.10 Teleglob: Phenian.
22.30 „24 de ore".

MIERCURI 19 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Teleglob: Phenian (reluare).
9,25 Luminile rampei (reluare).

10,00 Curs de limba fanceză. Lec
ția a 12-a

10.30 întrebări și răspunsuri (re
luare).

11,00 Telecinemaleca pentru copii 
și tineret (reluare). Pudriera 
vorbitoare.

12.30 fele jur nai.
14,00 Matineu de vacanta. Peripe

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

țiile lui Păcală de Letiția 
Popa,

15,00 Teleșcoală.
16,00 Curs de limba engleză. Lecția 

a 11-a — reluare.
16.30 Pot bal: Rapid — Universi

tatea Craiova (divizia /I).
18,15 Vetre folclorice. Valea Bu

zăului.
18,40 Timp și anotimp in agricul

tură.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri. Pățaniile lui 

Moș Isprava.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.

20,05 Telecinemateca : „Falstafj**.
Cu Orson Welles, Jeanne 
Moreau.

21,55 Duete celebre din opere co
mice de Cimarosa și Donizetti 
interpretate de Nicolae Seca- 
reanu și $erban Tasian.

22,10 Tezele Uniunii scriitorilor și 
problemele dramaturgiei.

22,40 „24 de ore".

JOI 20 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Prietenii lui Așchiuță. Emisiu
ne pentru preșcolari.

9,30 Ritm, tinerețe, dans.
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 12-a.
10,30 Telecinemateca i „Falstaff" 

(reluare).

12.20 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba germa

nă. Lecția a 11-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 Confruntări. Cum își exercită 
întreprinderile și centralele in
dustriale atribuțiile lor în do
meniul aprovizionării și des
facerii.

19,00 Cîntă Nicolae Nițescu.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. Pățaniile lui 

Moș Ispravă.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.15 Tinerii despre ei înșiși.
21,00 Pagini de umor: Ursul, de 

A. P. Cehov.
21.40 Panoramic științific.
22,10 „24 de ore".
22.40 Campionatul mondial de ho

chei — Zrupu A : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia (reprizele a ll-a 
și a IlI-a).

VINERI 21 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Panoramic științific (reluare).
9,45 Doi virtuoși ai taragotului i

Ion Milu și Remus Bistriță. 
10,00 Curs de limba germană. Lec

ția a 12-a.
10.30 Film serial: Sebastien și se

cretul epavei. Episodul „Che
marea mării".

11,00 Portativ '72 (reluare).
11,40 Campionatul mondial de ho

chei — grupa A: Suedia — 
Finlanda (repriza a IlI-a).

12.10 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Deschiderea emisiunii tie du-

pa-amiază.
17.35 Arta plastică : Prin expoziții.
17,50 Siop-cadru.
18.15 Muzica ușoară.
18.35 Satul contemporan. Rcporlaj- 

anchetă realizat în jud. Con
stanța.

19,00 Oameni și fapte.
19.10 Avanpremieră. Publicitate.
19,20 1 GOI de seri. Pățaniile lui

Moș Ispravă.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pentru sănătatea dv.
20.15 Film artistic: „Vîntul s-a o- 

prit în zori“ — producție a 
st udiourildr iugoslave.

21,45 Drumuri în istorie : l irstele 
/ierului.

22,00 Revista literară 1 V.
22.30 „24 de ore1*.

S1MBATA 22 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di 
mineața. Telex

9,05 Biblioteca pentru toți.
9,25 Dans și muzică de prețuim 

deni (reluare)
9,50 De vorba cu gospodinele 

10,05 Teleenciclopedia (reluare).
10.50 Revista literară TV (reluare)
11.20 Drumuri în istorie: „Vîrsta 

fierului** (reluare).
11,35 Emisiune de divertisment (re

luare).
12.15 Emisiune de educație sanitară
12.30 Telejurnal.
16,25 Deschiderea emisiunii de du 

pă-amiaza.
16.30 Emisiune în limba germană
18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,05 Laudă tinereții. Versuri ine 

dite.
19.20 1001 de seri. Pățaniile lui 

Moș Ispravă.
19.30 Telejurnal.
20,10 Avanpremieră.
20.15 Teleenciclo pedia.
21,00 Film serial: „Invadatorii**.
21.50 Profil pe 625 de linii; Scara

emisiune muzical-dist raci ivă
22.30 Telejurnal.
22,45 Campionatul mondial de ho 

chei — grupa A : U.R.S.S. - 
Suedia.
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Conferința U.N.C.T.A.D 
de ia Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 
gerpres). — Joi au început lucrările, 
în capitala chiliana, a celei de-a 
IlI-a conferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), cu participarea a 
peste 3 000 de delegați din 142 de 
țări. Din România participă o de
legație condusă de Nicolae Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior. Timp de 
cinci săptămîni, conferința va abor
da marile probleme ale dezvoltării. 
In ajunul reuniunii, secretarul gene
ral al U.N.C.T.A.D., Manuel Pe
rez Guerrero, a declarat că cererile 
națiunilor în curs de dezvoltare ră- 
mîn în esență aceleași care au fost 
prezentate la precedentele reuniuni 
p.N.C.T.A.D. — la Geneva, în 
1964, și la Delhi, în 1968. Dorim, 
a spus el, soluții care să genereze 
rezultate pozitive. Aceste țări au 
avut de suferit timp de decenii de 
pe urma discriminării economice, că
reia trebuie să i se pună capăt ime
diat.

Reuniunea a fost precedată de

o întîlnire a „grupului celor 77“ al 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
reunește în prezent 94 de țări, în
tîlnire la care s-au definitivat po
zițiile pe care aceste state le vor 
adopta în cadrul Conferinței. Li
niile directoare ale acestei poziții 
au fost deja formulate în cadrul 
reuniunii de anul trecut de la Li
ma, cînd în documentul final s-a 
afirmat în mod expres unul din 
principiile esențiale ale dezvoltării, 
și anume cel al dreptului suveran 
asupra folosirii resurselor interne în 
scopul dezvoltării proprii.

In ajunul deschiderii Conferinței 
au avut loc discuții procedurale ca
re au dus la desemnarea propune
rilor pentru raportorul general al 
Conferinței, a vicepreședinților și a 
șefilor celor șase comisii de lucru 
ale Conferinței.

Cea dc-a IlI-a Conferință 
U.N.C.T.A.D. a fost inaugurată de 
președintele Republicii Chile, Salva
dor Allende, în prezența secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Wald
heim.

Șcitiifa ceafliii a PrcMMui
R.S.F. Iugoslavia și Prezidiului U.C.I.

VIETNAMUL DE SUD

Piitermce 
de

lovituri date inamicului 
forțele patriotice

Insistenie luări de poziție 
în favoarea ratificării

BRIONI 13 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că Prezidiul 
R.S.F. Iugoslavia și Prezidiul Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia s-au 
întrunit, la 12 aprilie, la Brioni, 
într-o ședință comună prezidată de 
președintele Tito.

La ședință au fost examinate ten
dințele actuale în relațiile interna
ționale și situația internațională a 
R.S.F.I. Au fost stabilite directivele 
și sarcini în vederea activității in
ternaționale a R.S.F.I., a U.C.I. și 
a celorlalte organizații social-politice.

Expunerea introductivă a fost pre-

zentată de Mitia Ribicici, membru 
al Prezidiului R.S.F.I. și al Pre
zidiului U.C.I.

Prezidiul R.S.F.I. și Prezidiul 
U.C.I. — se arată în comunicatul 
dat publicității — constată că în 
lume se produc profunde schimbări 
social-economice și politice, care in
fluențează dezvoltarea relațiilor in
ternaționale. In asemenea condiții, 
poziția independentă și nealiniată a 
Iugoslaviei constituie un factor în
semnat al stabilității și păcii. Iugo
slavia pledează pentru acțiunea or
ganizată și independentă a țărilor

Convorbirile S.A.L.T.
tratatelor încheiate de

R. F. a Germaniei cu U.R.S.S.
și Polonia

BONN 13 (Agerpres). — In 
ultimele zile, în regiunea Ruhr 
— Westfalia au avut loc con
ferințe ale P.C. German, în 
cadrul cărora cei care au luat 
cuvîntul s-au pronunțat ferm 
pentru transpunerea în viață 
a tratatelor încheiate de R. F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovie
tică și R. P. Polonă. Aceste do
cumente, au relevat vorbitorii, 
slujesc cauza păcii în Europa și 
deschid o nouă etapă în politi
ca de reducere a încordării pe 
Continent.

Delegații la conferințe au che
mat organizațiile locale ale 
Partidului Social-Democrat la 
desfășurarea unei campanii co
mune în favoarea ratificării 
tratatelor, prin explicarea con
ținutului lor pozitiv în fața 
populației.

In cadrul conferinței de la 
Essen a fost relevat faptul că 
P.C. German va sărbători ziua 
de 1 Mai sub lozinca luptei 
.pentru ratificarea tratatelor, îm
binată cu cea împotriva reac- 
țiunii. Totodată, s-a arătat că 
muncitorii întreprinderilor din 
Ruhr participă la adunări în 
sprijinul ratificării celor două 
tratafe și că, în ajunul începerii 
dezbaterilor finale din Bundes
tag, în localitățile regiunii vor

fi organizate demonstrații,- adu
nări și alte acțiuni în sprijinul 
ratificării tratatelor cu U.R.S.S. 
și Polonia.

★

(Agerpres). — In 
conferințe de pre-

BONN 13 
cadrul unei 
să, purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Conrad 
Ahlers, a declarat că, în con
cepția guvernului federal, noi 
tratative ale R.F. a Germanici 
Cu privire la tratatele semnate 
cu Uniunea Sovietică și Po
lonia nu sînt nicj utile, nici 
oportune, transmite agenția 
D.P.A. Guvernul, a precizat el, 
se menține la punctul de ve
dere că neratificarea tratatelor 
ar avea urmări negative pentru 
poziția Republicii Federale pe 
planul politicii externe și pen
tru dezvoltarea relațiilor Est- 
Vest. Consecințe similare ar re
zulta și în cazul unei amînări 
a ratificării, dorită de opoziție.

După cum a subliniat Ahlers, 
guvernul federal „a luat notă cu 
interes de dorința multor per
soane, — de pildă, episcopul 
Wolber — privind atenuarea 
confruntărilor interne pe mar
ginea politicii față de Răsărit. 
Această dorință este conformă 
cu vederile guvernului", a spus 
Ahlers.

\
\ I 

Numărătoarea inversă j
și „Apollo-10"), i
'v. pilotul cabi- >

1

ț 
ț

i

Cape Kennedy

continuă
CAPE KENNEDY 13 (Ager

pres). — Numărătoarea inversă 
în vederea lansării navei spa
țiale „Apollo-16“ în direcția Lu
nii — fixată pentru duminică, ora 
17,54 GMT — continuă la Cape 
Kennedy potrivit programului. In 
timp ce la rampa de lansare e- 
chipele de tehnicieni supun veri
ficărilor finale sistemele celor 
două vehicule spațiale, echipajul, 
compus din John Young (veteran 
al zborurilor spațiale, care are 
deja la activ misiunile „Gemini-

3", „Gemini-10" ; . .
Thomas Mattingly, pilotul cabi
nei de comandă, și Charles Duke, 
pilotul modulului lunar, (ambii 
debutanți) repetă cu ajutorul unui 
simulator momentele esențiale ale 
lansării.

La Cape Kennedy se exprimă 
speranța că vremea bună existentă 
în prezent se va 
duminică. Potrivit 
gențiilor de presă, în apropierea 
rampei de lansare vor sosi pen
tru a urmări evenimentul apro
ximativ un milion de persoane.

menține pînă 
estimărilor a-

HELSINKI 13 (Agerpres). — 
La sediul ambasadei S.U.A. din 
Helsinki a avut loc joi cea de-a 
119-a ședință de lucru din ca
drul convorbirilor sovieto-amc- 
ricane privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.). 
Discuțiile oficiale au durat 80 
de minute.

Oficiul de presă al convorbi
rilor S.A.L.T. a comunicat că 
grupurile speciale de lucru se 
întîlnesc aproape zilnic în in
tervalul dintre cele două ședințe 
săptămînale plenare.

Următoarea ședință plenară 
de lucru a convorbirilor S.A.L.T. 
va avea loc marți, la Ambasada 
sovietică.

0 Președintele Sudanului, Gaafar 
El Numeiry, a aprobat un fond spe
cial de urgență în valoare de 2,5 
milioane lire sudaneze (2,8 milioa
ne lire sterline), ce va fi folosit în 
scopul ajutorării celor aproximativ 
200 000 refugtați sudanezi care do
resc să se întoarcă în țară. Guver
nul se va îngriji, între altele, de 
transportul acestora și de instalarea 
lor în locuințe, pentru a-și putea 
relua activitatea în condiții normale.

nealiniate și contribuția lor la rezol
varea problemelor internaționale ma
jore și pentru democratizarea rela
țiilor internaționale.

O atenție deosebită s-a acordat 
actualelor tendințe politice și eco
nomice și activității Iugoslaviei în 
Europa și în dezvoltarea relațiilor 
în Balcani. S-a afirmat interesul și 
hotărîrea Iugoslaviei pentru relații 
bune și pentru dezvoltarea colabo 
rării multilaterale cu toate țările 
vecine în scopul consolidării păcii 
și stabilității în această regiune. In 
dezvoltarea relațiilor cu vecinii săi. 
Iugoslavia pornește de la principiile 
respectării reciproce a independen 
ței, suveranității, integrității terito 
riale și inviolabilității frontierelor

A fost examinată situația econo
mică internațională și relațiile Iu
goslaviei. Au fost apreciate favora
bil posibilitățile de extindere a co
laborării economice atît cu țările 
industriale dezvoltate, cît și cu ță
rile în curs de dezvoltare.

Uniunea Comuniștilor din Iugo 
slavia, împreună cu celelalte orga
nizații social-politice, va dezvolta 
colaborarea multilaterală egală în 
drepturi, schimbul de păreri și de 
experiență cu toate partidele comu
niste și muncitorești și cu toate miș
cările democratice și de eliberare — 
se subliniază în încheierea comuni
catului.

VIETNAMUL DE SUD 13 (A 
gerpres). — In cadrul acțiunilor o- 
fensive împotriva trupelor america
no-saigoneze, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud dau puternice lo
vituri pozițiilor ocupate de inamic 
După cum informează agențiile de 
presă, în cursul zilei de joi, uni 
tăți de blindate ale forțelor patrio
tice au străpuns rezistența inami
cului, pătrunzînd în orașul An Loc 
situat la circa 100 km nord de 
Saigon In pofida puternicelor bom
bardamente declanșate de aviația a- 
mericană asupra împrejurimilor lo
calității, forțele patriotice au pre 
luat controlul asupra unei jumătăți 
a orașului, păstrînd inițiativa ope
rațiunilor. O coloană de circa 15 C00 
de militari saigonezi, trimiși în a- 
jutorul trupelor regimului-marionetă 
care dețineau orașul An Loc, a ră
mas izolată la 11 km sud de oraș, 
fiind supusă tirului intens al pa- 
trioților.

In cursul nopții de miercuri spre 
joi, lupte violente au avut loc în 
zona Platourilor înalte din partea 
centrală a Vietnamului de sud, unde 
luptătorii Frontului Național de E- 
liberare au supus unui puternic tir 
de artilerie mai multe baze mili
tare inamice. Cel mai puternic atac 
a fost înregistrat împotriva bazei 
..Charlie", situată la sud-est de Ben

Het, în imediata apropiere a con
fluenței frontierelor dintre Vietna
mul de sud, Laos și Cambodgia. 
Pe de altă parte, patrioții au ata
cat bazele americano-saigoneze din 
regiunea de coastă a provinciei Binh 
Dinh, precum și poziții inamice din 
cele două provincii vecine, Phu Yen 
și Khanh Hoa. Atacuri similare s-au 
desfășurat și asupra bazelor aeriene 
de la Can Tho. din Delta Mekon- 
gului.

Ca urmare a bombardării, de că
tre forțele patriotice, a aerodromu
lui de la Da Nang, cea mai mare 
bază aeriană americană din Vietna
mul de sud, au fost scoase din func
țiune patru avioane și un elicopter.

In prezent, se duc lupte în veci
nătatea orașului Hue, unde trupele 
saigoneze se află într-o poziție cri
tică. Joi dimineața, unitățile sai
goneze au fost obligate să înceapă 
evacuarea bazei „Bastogne" situată 
la 28 km de orașul Hue

In acest timp, aviația americană 
continuă bombardamentele masive 
asupra zonelor eliberate din Viet
namul de sud. La 11 aprilie, bom- 
bardierele-gigant americane B-52 au 
efectuat 60 de raiduri asupta Viet
namului de sud, lansînd peste 1 800 
tone de bombe în provinciile Quang 
Tri, Thuan Thien, în zona Platou
rilor [nalte și de-a lungul șoselei 
nr. 13.

Portavioanele americane 
„Saratoga" 

se îndreaptă
și „Midwaya 

spre Indochina
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

— Portavionul „Saratoga", 
parținînd forțelor armate ale 
Statelor Unite, a părăsit la în
ceputul acestei săptămîni baza 
din statul Florida, îndreptîndu- 
se — după cum informează a-

a-

0 Cancelarul gest-german Willy 
Brandt, va face o vizită oficială în 
Marca Britanic între 20 și 21 apri
lie — informează un comunicat al 
Foreign Office-ului. Programul vi
zitei include două runde de convor
biri cu primul ministru Edward 
Heath, în cursul cărora vor fi dis
cutate, potrivit agenției France 
Presse, relațiile Est-Vest, lărgirea 
Pieței comune, relațiile Europei oc
cidentale cu Statele Unite și alte 
probleme internaționale.

0 Un tribunal vest-berlinez l-a 
condamnat la închisoare pe viață 
pe criminalul de război nazist Frie
drich 
derea 
tățeiii 
doilea

Boshammer, vinovat de uci- 
unui număr de 3 300 de ce- 
italieni în timpul celui de-al 
război mondial.

_ Republica Irlanda a fost a- 
fectată miercuri de cea mai serioa
să criză de curent electric din istoria 
sa, ca urmare a grevei muncitorilor 
de la majoritatea centralelor elec
trice din 
electric a 
cel livrat 
cialitățile 
UPI — se așteaptă ca, în urma ge
neralizării grevei, producția de cu
rent să scadă și mai mult.

O

țară. Debitul de curent 
fost redus la un sfert din 
în mod obișnuit, iar ofi-
— informează agenția

0 O bombă a explodat marți în 
localitatea nord-irlandeză Ballymo- 
ney, situată la 64 km de Belfast, 
provocînd moartea unei persoane, 
rănirea alteia și pagube materiale 
considerabile. Explozivul, în greu
tate de- 45 kg, a fost plasat in
tr-un camiom parcat pe o stradă 
din centrul localității.

O
fiene 
zbor 
bușit.
Unul

Două avioane militare elve 
s-au ciocnit în timpul unui 
de antrenament și s-au pre
mier curi, în cantonul Berna 
din piloți și-a pierdut viata

_ O puternică furtună, însoțită 
de ploi torențiale, s-a abătui noap 
tea trecută asupra Atenei și altoi 
regiuni din Grecia. La Atena, unde 
mai multe case au fost inundate, 
numeroși arbori au fost dezrădăci
nați în cartierele Kifissia și Nea 
Ionnia Traficul aerian dintre ca
pitală și Salonic a fost întrerupt 
timp de trei ore, iar insula Rhodos 
a petrecut o noapte în întuneric, 
datorită unei „pene" de curent. Pe 
de altă parte, postul național de 
televiziune nu a putut să-și asigure 
emisiile de seară, din cauza 
tării antenelor.

O

defec-

dintre
consa-

0 Normalizarea relațiilor 
Ciad și Libia a fost oficial 
erată miercuri, la Niamey, prin sem
narea unui comunicat comun în care 
a fost anunțată hotărîrea celor două 
părți de „a restabili relațiile diplo
matice" — informează agenția 
France Presse.

@ Un avion aparținînd com
paniei braziliene „V.A.S.P.", a- 
vînd la bord 25 de persoane, a 
dispărut 
spre joi, 
ta de Ia 
Janeiro, 
Presse, citind surse oficiale din 
capitala braziliană. Autorități
le braziliene au inițiat imediat 
ample cercetări pe teritoriu! sta
tului Rio, la care participă eli
coptere și patrule de salvare.

în noaptea de miercuri 
în timp ce se îndrep- 
Sao Paolo spre Rio de 
anunță agenția France

Concursul de primăvară 
al atletilor juniori

Victoria Hanovra — Știința Pe
troșani 6—10 (3—10). Au marcat: 
BUCOS (un drob și o încercare) 
și BURGHELEA (încercare).

Formația de bază folosită a 
fost următoarea : DINU, ORTE- 
LECAN, STĂNCIULESCU, 10-

FLORIN 
MOROMETE, 

MARINESCU,

NESCU, MOROE, 
CONSTANTIN.
BARGAUNAȘ,
MIRCEA RADULESCU, ABRI- 
BULA, BURGHELEA BUCOS. 
Au mai fost utilizați : NEAGU 
și TALPA.

In zilele de 7 și 8 aprilie, ora
șul Oradea a găzduit Concursul 
de primăvară rezervat juniori
lor la atletism. Au participat 
peste 600 de sportivi din orașele 
Arad, Cluj, Dej, Oradea, Tg. 
Mureș, Sibiu, Baia Marc, Mier
curea Ciuc, Timișoara, Beiuș, 
Mediaș și Petroșani.

Orașul Petroșani a fost repre
zentat de cei mai în formă spor
tivi, atleți de la Școala sportivă 
și Clubul sportiv Jiul, care, 
după cum se știe, în concursu
rile de cros organizate în acest 
început de an, s-au dovedit bine 
pregătiți, cîștigînd o serie do 
locuri fruntașe Și trofeul pri
mei ediții a concursului inter- 
județean.

In concursul de la Oradea, 
cea mai frumoasă comportare a 
avut-o eleva MARIA LAZA- 
RESC de la Școala sportivă, 
care a reușit să cucerească două 
locuri întîi, la 300 și 500 m, rea- 
lizînd timpuri destul de bune:

44”, 3 pe 300 m și 1’23”, 8 la 
500 m. De altfel, a fost singura 
concurentă care a obținut două 
medalii la acest concurs^ Și_ ne 
face să credem că această tînă- 
ră sportivă va reuși, nu peste 
mult timp, să se facă cunoscu
tă și pe plan național. Bune re
zultate au mai bținut și ATILA 
BOJOCHI locul doi la 300 m 
și lungime, IOSIF SZAKACS i 
6,05 m la lungime, juniori II, 
ADELA COBUZ (12 ani) care a 
realizat 48”, 6 pe 300 m, timp 
excelent pentru vîrsta ei.

In general, se poate scoate 
în relief faptul că, la primul 
concurs oficial din acest an, 
atleții pregătiți de prof. ION 
CIOFICA s-au comportat nes
perat de bine Și așteptăm, cu 
justificat interes, campionatele 
naționale ale juniorilor, unde 
sperăm că pe podiumul premia- 
ților să urce și atleți din Valea 
Jiului.

Tenis de masă

Pionierii în întrecere
s-aZilele trecute, la Lupeni, 

disputat o atractivă întrecere la 
tenis de masă, dotată cu „Cupa 
primăverii". Partidele, viu dis
putate, au dat cîștig de cauză, 
ea întotdeauna, celor mai buni. 
Și aceștia au fost i Ia fete : 1.
Silvia Savin — Școala generală

nr. 6; 2. Violeta Grădinarii — 
Școala generală nr. 3; 3. Ecate- 
rina Văcăriuc — Școala genera
lă nr. 3; Ia băieți: 1. Ionel To- 
laș — Școala generală nr. 3; 2. 
Nicolae Zecheru — Școala gene
rală nr. 3; 3. Ilie Roșu — Școa
la generală nr. 3.

DE PESTE HOTARE

S. BALOI

la Știința — 
victorioși în R.F. a Germaniei

Miercuri seara, s-au înapoiat 
la Petroșani, din turneul între
prins în R.F. a Germaniei, rug
biștii de la Știința.

In urma unei scurte convor
biri telefonice cu prof. GHEOR- 
GHE IRIMIE, secretarul clubu
lui universitar, vă putem fur
niza prima serie de amănunte. 
La Hanovra, rugbiștii lui THEO-

Rugbiștii de

NEW YORK. — In primul tur 
al turneului internațional feminin de 
tenis de la St. Petersburg (Florida), 
campioana americană Billie Jeait 
King a învins-o cu 6—3, 6—3 pe 
jucătoarea australiană Wendy Gil
christ, iar Herry Melville (Austra
lia) a dispus cu 6—3, 7—6 de Vick 
Berner (Canada).

6—4, 6—4 cuplul Ismail el Shafei 
(Republica Arabă Egipt) — Brian 
Fairlie (Noua Zeelandă).

DOR RADULESCU au întîlnit, 
pe parcursul unei săptămîni, 
două prestigioase formații loca
le. Prima partidă, disputată în 
compania „15“-Iui clubului S.V. 
Odin a revenit echipei noastre 
cu scorul de 4—0 (4—0). A în
scris BUCOS dintr-o încercare.

Al doilea meci a stabilit în 
final același cîștigător: S. V.

MONTREAL. — Australianul 
Rod Laver și americanul Charles 
Pasarell s-au calificat pentru sfer
turile de finală ale probei de sim
plu din cadrul turneului internațio
nal de tenis (rezervat jucătorilor 
profesioniști) de la Quebec. Primul 
l-a eliminat în două seturi cu 6—3, 
6—4 pe americanul Tom Leonard, 
iar cel de-al doilea a dispus cu 
6—3, 6—1 de australianul Terry 
Addison.

In proba de dublu, perechea Ni
kola Pitici (Iugoslav ia) - Jeff Bo- 
rowiak (S.U.A.) a întrecut cu 6—7,

BELGRAD. — In localitatea iu
goslavă Medulin au început între
cerile turneului final al Olimpiadei 
de șah a nevăzătorilor. In prima 
rundă, echipa României a întîlnit 
formația R. D. Germane, pe care 
a învins-o cu 3—1 puncte. Alte re
zultate • U.R.S.S. — Ungaria 3—1; 
Anglia — S.U.A. 2,5—1,5; Iugo
slavia — Spania 2—2.

PRAGA. — In cadrul campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) de la Praga s-au întîlnit 
reprezentativele Suediei și Finlandei. 
Deși porneau ca mari favoriți în a- 
ceastă partidă, hocheiștii suedezi au 
trebuit să se întrebuințeze la ma
ximum pentru a obține o victorie 
la limită cu scorul de 2—1 (1—1, 
0—0, 1—0).

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

gențiile United Press Internatio
nal și Associated Press — spre 
Indochina, unde urmează să ia 
parte la operațiunile militare a- 
mericane din Vietnam.

In legătură cu acest fapt, a- 
genția Associated Press relatea
ză că, în ultimele zece zile, 
Statele Unite au transferai în 
Asia de sud-est peste 160 a- 
vioane de luptă și bombarda
ment, care participă la raidu
rile îndreptate împotriva Repu
blicii Democrate Vietnaip și Vi
etnamului de sud. In I același 
timp cu portavionul „Saratoga", 
spre Indochina se îndreaptă și 
portavionul „Midway". cele 
două nave ducînd la bord cir
ca 100 de avioane de luptă In 
Golful Tonkin se află deU pa
tru portavioane americane

Ca urmare a noilor concen
trări de forțe aeriene și navale, 
în prezent numărul avioanelor 
americane care participă la 
războiul dus de S.U A în Indo
china este de 700.

După cum relevă 
Press, purtătorul de 
Casei Albe, Ronald
declarat la 12 aprilie că hotă
rîrea președintelui Nixon pri
vind continuarea retragerii e- 
fectivelor terestre ale armatei 
S.U.A. din Vietnam va depinde 
de modul cum vor evolua lu
crurile pînă în imediata apro
piere a datei de 1 mai a.c.

CALEI
unor zone densasupra

populate din
acestei

I
In familia Verci Cermak din

hd guvern
de

talică. A deschis-o cu mîmile tre- 
murinde și a găsit în ea un alt 
bilețel i „Ați fost vreodată pă
călită" ? Era 1 aprilie 1972!

al Marocului

Raid masiv de bombardament
efectuat de aviația americană

HANOI 13 (Agerpres). — For
țele aeriene ale S.U.A. intensifică 
bombardamentele împotriva R. D. 
Vietnam. Joi dimineață, bombardie
re gigant B-52 au efectuat un raid 
masiv asupra unor zone dens popu
late din provincia Thanh Hoa, a- 
flată la 160 km sud de Hanoi. A- 
ceasta reprezintă cea mai adîncă pă
trundere în teritoriul R. D. Viet-

RABAT 13 
baza mandatului 
dințat de șeful 
regele Hassan al 
nistru, Mohamed 
format noul guvern de tranziție. Vi- 
cepremier a fost numit M’Hamed 
Bahnini, care își menține funcția 
de ministru al justiției. Conducerea 
Ministerului de Interne i-a fost în
credințată 
Abdellatif 
Ministerul 
Mohamed 
acum, portofoliul apărării naționale.

(Agerpres). — In 
ce i-a fost îricre- 
statului marocan, 
II-lea, primul mi- 
Karim Lamrani, a

lui Mohamed Benhima. 
Filali rămîne titular la 
Afacerilor Externe, iar 

Oufkir deține, ca și pînă

R. D. Vietnam
nam de la reluarea agresii 
ticne americane împotriva 
țări, relevă agenția VNA. Agenția 
informează că unitățile de apărare 
antiaeriană ale Armatei populare 
vietnameze au doborît patru avioa
ne americane, printre care și un 
bombardier B-52 Astfel, numărul 
aparatelor de zbor ale S.U.A. dobo- 
rîte în R. D. Vietnam se ridică la 
3 472.

Cabinetul de tranziție va avea ca 
sarcină principală organizarea ale
gerilor generale, care urmează 
aibă loc în vara acestui an. El 
avea, de asemenea, misiunea să 
plice prevederile noii Constituții, 
probată prin referendum luna trecu
tă și să realizeze programul de re
forme administrative, economice, ju
ridice și în domeniul educației, a- 
nunțat de oficialitățile marocane 
după tentativa eșuată de lovitură 
de stat militară din iulie, anul tre
cut.

Schimb de mostre
de rocă lunară între

oamenii de știință 
sovietici și americani

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La sediul Prezidiului Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. a avut loc joi un schimb de 
mostre de rocă lunară între oamenii de știință sovietici și 
americani. Specialiștii sovietici au oferit savanților ameri
cani două grame de sol aduse pe i’ămînt de stația automată 
„Luna-20“, precum și cîteva fotografii ale zonei în care a 
aselenizat stația și ale diferitelor fragmente de mostre. Spe
cialiștii americani au remis părții sovietice un gram de rocă 
transportată pe Pămînt de nava „Apollo-15“

Cu acest prilej, A. Vinogradov vicepreședinte al Acade
miei de științe a U.R.S.S. a arătat că „acordul contribuie 
la dezvoltarea contactelor dintre oamenii de știință sovietici 
și americani în studierea spațiului cosmic, a Lunii și plane
telor". Profesorul Paul Gast, de la Centrul de dirijare a 
zborurilor pilotate de la Houston, a declarat că acest schimb 
constituie un act prietenesc, care demonstrează posibilitatea 
colaborării între oamenii de știință din cele două țări

Savanții sovietici și cei americani au mai efec'uat un 
schimb de mostre de rocă lunară, în vara anului 1971,

Associated 
cuvînt al 

Ziegler, a

A asistat la propriile 
funeralii

La locuința lui Carlos Roberto 
Fiorovante din orașul brazilian 
Porto Alegre era mare doliu. La 
catafalcul lui Carlos Roberto Fio
rovante se perindau rudele îndo
liate și întristate. Cînd hohotele , . . .................
de plîns erau în toi, a sunat și Fraga treburile nu prea mergeau 

bine. De la o vreme Vera își bă
nuia soțul de infidelitate și cer
turile se țineau lanț. Intr-una 
din zilele trecute, disperata soție 
a hotărît să-și pună capăt zile
lor, aruneîndu-se de la etajul al 
treilea al locuinței sale. A avut 
însă noroc, căzînd în spatele li
nei persoane care tocmai trecea 
pe sub fereastră. Dusă la spital, 
Vera a fost salvată de medici. 
Cel asupra căruia se prăbușise 
n-a putut fi însă scăpat. Intim- 
plarea a făcut ca victima să fie 
chiar soțul Verei Cermak .

a intrat în casă... Carlos Roberto 
Fiorovante, spre marea conster
nare a celor care vegheau la că- 
pătîiul defunctului. Ce se întîm- 
plase ? Unchiul lui Carlos primi
se în ajun un telefon de la po
liție fiind anunțat că într-o a- 
nume stradă se află călcat de o 
mașină o persoană care pare a fi 
Carlos Roberto Fiorovante. Un
chiul s-a dus acolo, l-a recunos
cut pe accidentat a fi nepotul său 
și l-a adus acasă, organizîndu-i 
funeraliile de rigoare. S-a dovedit 
pînă la urmă că mortul era 
fapt viu și nevătămat...

O întîmplare ieșită 
® din comun

să 
va 
a- 
a-

I

I 
I
I I.

„Record1*
Potrivit unor cifre oficiale,l'otnvit unor cijre oficiale, în 

Statele Unite ale Americii, circa 
28 000 de persoane cad în f ie
care an victime accidentelor ru
tiere. Se spune că o bună parte 
a acestora se datoresc consumu
lui de alcool și că numărul alco
olicilor ar fi crescut în mod în
grijorător în ultima vreme. Ma
rele oraș Los Angeles deține re
cordul mondial în ce privește 
vînzarea de băuturi alcoolice. Ast
fel, în cursul anului trecut au 
fost vînduți 733 milioane 
de vin, bere și alte băuturi, 
86 de litri de persoană I

Păcăleală

St Fără carnet
Bătrînul John Gabriel din lo

calitatea Kenilsworth (Anglia), în 
vîrstă de 83 de ani, s-a prezen
tat acum cîteva zile la examenul 
de conducere auto și l-a absolvit 
cu note foarte bune. S-a consta
tat, cu această ocazie, că el cir
culase cu mașina timp de aproa
pe 65 de ani fără carnet de 
conducere /

litri
cam

Angela Underdown din orașul 
englez Peterborough făcea zilele 
trecute curățenie în locuința sa. 
Părîndu-i-se ceva curios la tape
tul din sufragerie, l-a desfăcut și 
a găsit un bilețel cu un conținut 
tare curios / „Săpăți sub mărul 
din grădină"... In groapă Angela 
Underdown a găsit o casetă me-

Rața imprudentă
Un mare număr de locuințe 

dintr-o mică localitate din R.D. 
Germană au rămas într-o bună 
zi fără curent electric, ca urmare 
a unui scurt circuit produs de o 
sîrmă de plumb căzută pe firele 
de înaltă tensiune. Cine era vi
novatul f Echipa plecată pentru 
a remedia deficiența a descoperit 
o rață sălbatică moartă nu prea 
departe de locul accidentului, ca
re făcuse imprudența să se așeze 
pe firele de înaltă tensiune în 
timp ce transporta spre cuibul 
său un fir de plumb ce urma 
să-i servească drept material de 
construcții.

LIBAN

Regiunea Baalbeck frecufă 
sub controlul militar

BEIRUT 13 (Agerpres). — Du
pă o reuniune a cabinetului liba
nez, premierul Saeb Salam, a a- 
nunțat decizia guvernului de a de
clara regiunea Baalbeck zonă mili
tară ca urmare a incidentelor caic 
au avut loc marți între grupuri ale

comunității locale în perioada pre
electorală.

Regiunea Baalbeck este a doua 
provincie libaneză trecută sub con
trol militar în ultimele trei săptă- 
mîni. O hotărîre similară a fost a- 
doptată la 23 martie în provincia 
învecinată Hermel.
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