
Ședința Comitetului 
Executiv 

al C.C. al P.C.R.
Ifi ziua de 26 aprilie 1972 a avut 

Ioc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai unor organe cen
trale.

Comitetul Executiv a examinat și

aprobat propunerile privind dezvolta
rea și sistematizarea Șantierului naval 
Constanța și a Șantierului naval Ga
lați, precum și principalii indicatori 
tehnico-economici ai unor lucrări de 
investiții care urmează să fie puse în 
funcțiune în actualul cincinal. De ase
menea, a soluționat unele probleme ale 
activității curente.

Live-

dăruire

A. HOFFMAN
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Le-au fost îndeajuns trei schim
buri pentru înlocuirea celor peste 
230 de stîlpi, astfel că, în al p< 
trulea schimb al zilei, fîșia a fo

BUCHET ADMI POPULARI
DE REALIZĂRI

La toate colectivele de muncă din Valea 
Jiului, apropierea zilei de 1 Mai, Ziua solida
rității internaționale a celor ce muncesc, mar
chează o intensificare a muncii în scopul rea
lizării și depășirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în cinstea marii sărbători.

Prezentăm un buchet de colective ale căror 
realizări de laudă sînt rezultatul hărniciei și 
dăruirii.

A

In sectorul
fruntaș 
al Uricanîuluî

Cele peste 600 tone 
cărbune date de colec
tivei sectorului I al 
E. M. Uricani peste sar
cina de plan, pînă în 
25 aprilie, constituie da
rul cu care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
cinstesc marea sărbătoa
re. Minerii conduși de 
Dumitru Vișan au reu
șit pînă acum să extra
gă sute de tone de căr
bune peste sarcina de 
plan prin depășirea ran-

dameniului planificat cu 
1 000 kg/post. Brigăzile 
de pregătiri sînt angre
nate în asigurarea unor 
noi linii de front : cea 
condusă de Constantin 
Trifan s-a angajat să 
realizeze în această lună 
200 ml avansare; orta
cii lui Romulus Boia au 
depășit norma stabilită 
prin foaia de acord, în 
perioada primelor două 
decade ale lunii, cu 23 
la sută.

Rodași primelor 
patru luni

Colectivul de munci
tori, ingineri și tehni
cieni al I.P.S.P. 
zeni a reușit, prin mun
ca depusă în primele 
patru luni ale anului, să 
asigure depășirea planu
lui de producție globală 
în proporție de 10 la 
sută, din care la pro
ducția secundară indus-

trials în proporție de 15 
la sută. Valoarea pro
ducției date peste plan 
se estimează a fi pînă 
la 1 Mai de 420 000 lei, 
reprezcntînd peste 2/3 
din angajamentul anual 
iar a economiilor la pre
țul de cost, pe primul 
trimestru al anului, la

(Continuare în pag. a 3-a)
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® La Institutul de mine
Aula mare a Institutului de mine a găzduit 

ieri o entuziastă adunare populară consacrată 
sărbătoririi zilei de 1 Mai, la care au partici
pat peste 500 de studenți și cadre didactice 
din învățământul superior.

Primiți cu vii și îndelungi aplauze au luat 
loc la masa prezidiului tovarășii DAVID 
LAZAR, secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., Ionel Cazan, secretar al 
Comitetului municipal de partid, prof. dr. ing. 
Ilie Constantinescu, prorector al I.M.P., prof, 
dr. ing. Nicolae Lețu, decanul Facultății de 
mine, conf. c’r. ing. Tiberiu Iliaș, prodecan al 
Facultății de mine, Emil Marica, președintele 
Asociației studenților din I.M.P., Emilia Breaz 
și Aurel Stanciu, studenți în anul III, la Fa
cultatea de mine.

Despre semnificația sărbătoririi zilei de 1 
Mai în țara noastră și despre succesele obți= 
nute de oamenii muncii din județul Hunedoa
ra și municipiul Petroșani în realizarea pla
nului, a sarcinilor din toate domeniile de ac
tivitate, cît și despre politica internă și inter
națională a partidului nostru a vorbit tova
rășul David Lazăr

Referindu-se pe larg la activitatea Institu
tului de mine, înălțat în anii socialismului în 
centrul bazinului nostru carbonifer, vorbitorul 
a relevat realizările obținute de stu
denții și cadrele didactice din Petroșani în 
perfecționarea procesului de învățămînt, în 
înfăptuirea sarcinilor trâsate de partid pri
vind educarea tinerei generații în spiritul 
principiilor eticii și echității socialiste.

Subliniind marile răspunderi ce stau în fața 
viitorilor ingineri mineri, tovarășul David La
zăr a adresat participanților la adunarea 
populară îndemnul de a depune noi eforturi 
pentru a transpune în viață sarcinile trasate, 
de partid.

® La clubul muncitoresc
din Aninoasa

Intr-o atmosferă entuziastă, peste 400 de ce
tățeni din comuna Aninoasa au participat ieri 
după amiază la adunarea populară consacrată 
sărbătoririi zilei internaționale a celor ce 
muncesc organizată în sala clubului din loca
litate.

(Continuare în pag. o 3-a)

întotdeauna cu un avans 
lunar apreciabil față de plan,- 
brigada de zidari de la 
Iotul Livezeni al șantierului 
T.C.M.M. condusă de 
colae Kovacs înscrie 
astă dată 
zilei de 1 
marcabile.

Iată-1 în 
dier împreună cu cîțiva din 
membrii brigăzii „finisînd" 
zidul grupului social al mi
nei Livezeni.

Schimb de experienjă
Recent, din inițiativa comisiei 

inginerilor și tehnicienilor de la 
preparația Petrila, au fost orga
nizate două schimburi de ex
periență — unul la preparația 
Lupeni pentru cunoașterea me
todelor ce se folosesc aici la sta
ția de epurare a apelor rezidu
ale și altul la preparația Coro
ești pentru cunoașterea unor 
metode de înaltă tehnicitate.

La aceste schimburi de expe
riență au luat parte muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu o boga
tă experiență în muncă la pre-i

parația Petrila printre oare 
VICTOR DELEANU, șef de e- 
chipă spălare, TEODOR BUT- 
KOVSKI și IOAN MARCU, lă
cătuși, șefi de echipă, NICOLAE 
HERT, șef echipă la filtrare, in
ginerii NICOLAE VILCEA, BO- 
DOR EUGENIA și SILVIU 
CONSTANTINESCU, precum și 
maiștrii ION OȘAN, ALEXAN
DRU FELEA și alții.

D. EMILIAN
corespondenți

ai tunelului de la Salva- 
Vișeu, după ce înaintase sub pă
mânt spre a dirija apele, de-a 
lungul a 3 km la Bicaz, Cristian 
Pompei a poposit acum 13 ani 
la Lupeni, fără a mai schimba 
„balta". Acest vechi oraș al mi
nerilor a devenit locul în care 
și-a împlinit dorințele. Munca de 
miner i-a adus satisfacțiile pe care 
le cătiti.

Ca să înțelegi omul acesta și 
ortacii lui e deajuns să le 

cunoști o faptă trăită de ei de 
curînd.

In abatajul în care 
s-a trecut la înlocuirea 
cu stîlpi SV] prin stîlpi

transmită tinerei generații cunoș
tințe profesionale alături de cele 
moral-cetățenești. Și ca el sînt 
toți ceilalți membri de partid din 
brigadă. Susținerea metalică, lun
gimea mare a frontului de lucru 
presupun din partea fiecărui mi
ner efortul conjugat cu dăruirea. 
Liantul dintre ei este șeful de bri
gadă; el este animatorul nr. 1 al 
strădaniilor colective pentru rea
lizarea lună de lună a unei pro
ductivități înalte în condițiile res
pectării stricte a normelor de 
tehnica securității și a tehnologiei 
de lucru, de la care șeful de bri
gadă și șefii de schimb nu permit 
nici o abatere. Frontul de lucru 
se predă de la schimb la schimb

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a ambasadorului Greciei
Miercuri, 26 aprilie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a

primit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Gre
ciei, Jean Ch. Cambiotis, în le
gătură cu plecarea sa definitivă

din țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o 

convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

£

Efort si
><t- 

’ost 
pușcată și evacuată. Acesta este 
modul de lucru al oamenilor în
chegați în colectivul brigăzii lui 
„Peiu". Că șeful de brigadă a 
stat în tot acest timp în abataj 
nu a părut un fapt deosebit; ast
fel procedează întotdeauna eînd 
abatajul trece prin momente de 
cotitură.

Nucleul de oameni strîns în 
jurul său — unii din ortaci veniți 
de pe șantierele țării odată cu el, 
iar alții tineri care abia învață 
taina meseriei — formează cea 
mai bună brigadă de „frontale" 
a sectorului VI. Oamenii brigăzii 
sînt o familie, o familie în care 
domnește înțelegerea, disciplina, 
spiritul de colaborare, o familie 
ale cărei rezultate în muncă în
seamnă întotdeauna randamente 
mari, cîștiguri bune și contribuție 
cu pondere substanțială la sarci
na de producție a sectorului. 
Munca spornică e țelul tuturor.

Comunistul Cristian Pompei' se 
ocupă mult de componenții for
mației pe care o conduce. înțe
lege că în afara obligațiilor pro
fesionale trebuie să manifeste un 
permanent spirit educativ, carac
teristic omului zilelor noastre, să

cu operațiile din ciclu ce revin 
fiecăruia îndeplinite, cu condiții 
optime pentru următorul schimb
— garanția menținerii ritmului de 
cel puțin un ciclu pe zi.

De la normatorul sectorului cu
leg date: peste 88 mii tone a 
produs brigada în anul trecut. Pe 
luna ianuarie norma de produc
ție . a fost realizată în proporție 
de 113,6 la sută ceea ce înseam
nă : 730 tone de cărbune peste 
sarcina lunară, 160 lei pe post
— cîștig în prima lună în care 
s-a lucrat după programul de lu
cru în schimburi de 6 ore.

însoțit de maistrul miner Iosif 
Ersei pătrund în abatajul frontal 
pe, stratul 3... Ordine, rindurile 
de stîlpi metalici care susțin grin
zile Vanwersch formează culuare 
largi și drepte, bune pentru lucru, 
un perete din plasă ne desparte 
de zona surpată, coperișul se ține 
bine („uneori vine ca turbat" 
îmi spune însoțitorul), transpor
torul încărcat cu bulgări mari de- 

—notă că „ofensiva" cărbunelui se 
desfășoară din plin

I 
I
I

Un deceniu de la coopera
tivizarea agriculturii

Cu zece ani în urmă, Ia 27 a- 
prilie, în marea sală a pavilio
nului Expoziției realizărilor e- 
conomiei naționale din Bucu
rești, se deschidea istorica se
siune extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale, care avea să 
consemneze un eveniment de 
mare rezonanță istorică în des
tinele societății românești — 
încheierea cooperativizării a- 
griculturii. Terminarea coopera
tivizării agriculturii a însem
nat rezolvarea uneia dintre ce
le mai complexe și dificile 
probleme ale vieții social-politi- 
ce și economice din tara noas
tră, generalizarea relațiilor so
cialiste în întreaga economie, 
lichidarea oricărei forme de ex
ploatare a omului de către om.

Eliberarea României de sub 
jugul fascist și desfășurarea re
voluției democrat populare au 
creat bazele trainice ale alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea. 
Trecerea Ia făurirea societății 
socialiste a situat problema a- 
grară și consolidarea 
muncitorești țărănești 
donate noi.

Mersul înainte al 
desfășurarea procesului revolu
ționar al construcției socialiste 
făceau imperios necesară așe
zarea agriculturii pe aceleași 
baze cu industria, pentru a fa
ce posibilă acțiunea acelorași 
legi economice, ca dezvoltarea

alianței 
pe coor-

societății,

planică, creșterea continuă a 
productivității muncii etc.

In expunerea la Consfătuirea 
de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice și cultural-edu
cative, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Fără 
realizarea unei economii socia
liste unitare care să asigure 
dezvoltarea tuturor forțelor do 
producție pe baze socialiste nu 
este de conceput victoria socia
lismului, nil se poate ' 
trecerea la făurirea i 
comuniste".

înfăptuirea acestei 
mări, care implica nu 
aspecte economice — tehnice, ci 
și modificări în conștiința țără
nimii și procese de ordin so
cial, a reprezentat una dintre 
cele mai importante preocupări 
ale Partidului Comunist Ro
mân, o adevărată piatră de în
cercare a justeței politicii sale.

Tocmai acestor probleme Ie-a 
fost consacrată ampla analiză 
făcută de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 martie 1949 ca
re a îmbrățișat în mod multila
teral întreaga viață a satului 
românesc. Infățișînd stadiul în 
care se afla agricultura în acea 
etapă istorică — de început a 
construcției socialiste — și ex- 
primînd cerințele de transfor
mare înnoitoare a satului nostru, 
documentele plenarei au direc-

vorbi de 
societății

transfor- 
numai

3

intre 20 și 30 aprilie, în țară 
se desfășoară „Decada cărții so- 
cial-politice“, manifestare cul
turală al cărei scop principal 
constă în informarea masei de 
cititori asupra problematicii di
verse, de analiză și sinteză, cu
prinsă în lucrările de acest profil.

Comitetul municipal U.T.C, a

CÂRTII SOCIAL-POLITICE
organizat în bibliotecile Și libră
riile din Valea Jiului expoziții cu 
noile apariții editoriale, a inițiat 
diverse întîlniri tematice etc. In 
sala mare a Casei de cultură din 
Petroșani a avut loc joi după- 
amiază un simpozion la care au 
participat peste 500 de tineri. 
Au fost susținute două comu
nicări de către Constantin Po-

povici, redactor principal al sec
ției tineret de la Editura Politi
că, care a vorbit despre preo
cupările editoriale rezervate ti
neretului. Despre „Ideal, patrio
tism, optimism și solidaritate11, 
a vorbit David Maniu, procuror 
șef al Procuraturii locale Pe
troșani.
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ționat întreaga muncă desfășu
rată de partid în acest domeniu, 
ele fiind mereu îmbogățite cu 
noi măsuri și soluții izvorite 
din dinamica evoluției ulterioa
re a agriculturii, din experien
ța acumulată de-a lungul anilor 
în acest proces complex.

Deși începutul drumului de 
transformare socialistă a agri
culturii nu a fost scutit de di
ficultăți, de neclarități și gre
șeli în aplicarea liniei politice

Stelian POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Prezențe românești 
peste hotare 
Lucrările Comitetu
lui O.N.U. pentru 
decolonizare
Zborul spre Pămînt 
al navei „Apollo- 
16"
Ultimele știri spor
tive

tiv superior și cu 
redus.

(Continuare în pag a 3-a)

trebuie să-și mobilizeze forțele, să-și 
etaleze capacitatea lor de organi
zare în scopul obținerii a cît mai 
multe produse de un nivel calita
tiv superior și cu un preț cît mai

SABĂU

tru

orașului — iată

oraș cum partt-

cobor din auto-

I. COSTIN

Preambul la „Luna calității produselor"

CONSUMATORILOR ! CARTEA DE VIZITA
1

1

înființarea Inspectoratului general 
de stat pentru controlul calității 
produselor, adoptarea în anul 1970 
a Legii privind asigurarea și con
trolul calității produselor, au relie
fat rolul și răspunderea importantă 
care revine tuturor organelor de 
conducere, de control și de execu
ție, în acțiunea de îmbunătățire 
continuă a calității produselor. îm
bunătățirea continuă a calității, 
are un caracter obligatoriu, consti
tuind una din manifestările legii e- 
conomice a creșterii productivității 
muncii sociale.

in scopul îmbunătățirii continue 
a calității, la indicația organelor de 
conducere ale Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei, ale C.C.P. 
și I.G.S. Deva, începînd cu 1 mai 
a. c. în unitățile economice aparți
nătoare Centralei cărbunelui Petro
șani sc va organiza „Luna calității 
produselor". In cadrul centralei, în 
lumina, legii privind controlul ca
lității, s-au elaborat o serie de mă
suri menite să ridice nivelul cali
tativ al produselor. Toți specialiș
tii cu pregătire superioară, care ac
tivează în compartimentul controlu
lui tehnic de calitate au absolvit 
cu calificative corespunzătoare cursu
rile de perfecționare tehnică, iar 
personalul mediu tehnic și muncito
resc din acest compartiment este în
cadrat și frecventează aceste cursuri 
de perfecționare profesională. S-au 
completat schemele prevăzute pen
tru compartimentele C.T.C. cu cadre 
tehnico-inginerești și muncitorești cu 
pregătire profesională adecvata, la 
unitățile miniere, s-au întocmit pla
nurile de acțiuni a căror realizare 
duce la îmbunătățirea calitativă a 
producției.

Cu toate acestîa, în primul tri
mestru al anului în curs unitățile 
miniere au depășit cenușa planifi
cată la cărbuni bruți extrași și ple
dați preparațiilor cu 1,1 puncte pro
centuale. Existența unor greutăți

tehnico-organizatorice în realizarea 
planului de producție nu justifică 
neglijarea laturei calitative a pro
ducției, așa cum s-a întîmplat la 
exploatările miniere Paroșeni, Lu
peni, Uricani, Lonea și Aninoasa. 
Singurele mine care au îmbunătățit 
calitatea producției de cărbune brut 
sînt E. M. Vulcan, E. M. Bărbă- 
teni și E. M. Livezeni. Depășirea 
cenușei la cărbunii bruți a produs 
greutăți celor trei preparați! care, 
la rîndul lor trebuie să scoată o 
gamă largă de produse și sortimen
te de cărbuni cocsificabili și energe
tici la nivelele calitative prevăzute 
de standardele și normele interne în 
vigoare.

In activitatea de preparare tre
buie subliniat faptul că sorturile de 
cărbune special pentru cocs și se- 
micocs realizate și livrate de pre- 
parațiilc Lupeni, Petrila și Coroești 
pentru Hunedoara și Călan, au fost 
de o calitate superioară prevederi
lor din standarde, iar pentru restul 
sorturilor energetice cenușa planifi
cată a fost depășită numai cu 0,1 
puncte procentuale, cu toate că pro
ducția supusă spălării a avut o ce
nușă cu 1,1 puncte procentuale mai 
mare față de prevederi. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute la 
preparația Coroești. Din activitatea 
celor patru secții ale Uzinei de u- 
tilaj minier Petroșani, în privința 
calității produselor,- trebuie eviden
ția faptul că secția de construcții 
metalice nu are nici un rebut pe 
primul trimestru al anului. Proble
me serioase ridică însă secția de 
turnătorie care deține un procent ri
dicat de rebuturi,

Din această prezentare sumară a 
calității produselor realizate la uni
tățile C.C.P. pe prima perioadă a 
acestui an, reiese că sînt colective 
care’nu s-au achitat în întregime 
de această importantă sarcină — 
calitatea.

Iată de ce considerăm că orga-

nizarea „lunii calității produselor" 
trebuie să stea în atenția tuturor 
celor ce conduc și controlează pro
ducția, pentru a pune în valoare 
toate rezervele interne — și acestea 
există ! — în vederea îmbunătăți
rii calității producției.

In cadrul acestei acțiuni deosebi
te ce se desfășoară pe baza unui 
plan cu obiective concrete și bine 
determinate, toate unitățile centralei

Primăvara intră clin ce în ce mai mult în drepturile ei 
— pomii au înmugurit, soarele ne face cu ochiul invitin- 
du-ne la plimbare, gospodinele fac curățenie prin aparta
mentele lor, toată lumea, cu mic cu mare, a pus mina pe 
uneltele de gospodărie să aranjeze spatii verzi, să planteze 
pomi...

— Ce, a început luna curățeniei 1
— Vai, dar în orașul nostru sîntem permanent în luna 

curățeniei. Acum e vorba de înfrumusețarea orașului, dragă, 
de igiena lui...

— Ce fel de igienă ?
— Igiena care te apără de microbii atit de nocivi pen- 
corp...
— Să-ți mărturisesc sincer, viața mea e distrusă de apa

ratul de radio al vecinului meu.

î*
*
\ 
\

I

— Eu în clipa asta vorbesc de orașul în care traieștt, 
muncești, îți crești copiii... Despre curățenia străzii știi ce
va ?

— Te cred. Curățenia străzii, curățenia 
cartea de vizită a cetățenilor.

— Și strada ta ?
— N-are carte de vizită...
— Mai mare rușinea, iartă-mă. Dar în 

cipi la păstrarea curățeniei ?
— A, în oraș... E cu totul altceva. Cînd 

buz, eu nu arunc niciodată biletul pe jos. II dau unuia care 
urcă prin față. Pentru că sînt așa de mulți rare se urcă 
autobuz prin față îneît abia pot să cobor.
— Și șoferul care îi vede că se urcă prin față, ce face ?
— Șoferul face, bine, mersi. Dar de ce zîmbești ?
— Cum să nu zîmbesc la o asemenea atitudine ?
— Dar tu cum păstrezi curățenia orașului ?
— Eu, băiatule, ca să nu fac gunoi nici nu iau bilet.
— Mi-ai dat o idee, ce să mă mai complic. Acum alerg 

acasă să dau de mîncare la rațe că le-am lăsat în baie.
— In vana cu apă?
— Nu, n-am dat drumul la apă pentru că băiatul meu 

mi-a spus că cu două rațe nu poate să facă o flotă...
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— DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI VOLUNTARI —

Cu destinația *
Hunedoara

Cunoscînd importanta pc 
care o prezintă fierul vechi 
pentru oțelării — adevărată 
pfine a marilor cuptoare, 
colectivul de muncă al pre- 
parației Petrila se achită cu 
cinste de sarcina de a ex
pedia oțelurilor hunedoreni 
cît mai mult fier vechi, fiind 
convins că prin aceasta 
contribuie la sporirea produc
ției de oțel a patriei.

In acest sens, fiecare pre
parator, la locul său de mun
că, a devenit și un bun gos
podar, astfel că acolo unde 
apar cantități de metale 
vechi, acestea sînt colectate 
și transportate la rampa a- 
nume amenajată pentru în
cărcarea direct în vagoane, 
luînd destinația Hunedoara. 
Dacă în cursul anului trecut 
colectivul uzinei noastre a 
trimis oțelăriilor 621 tone 
de fier vechi, în primul tri
mestru al anului 1972 pre
paratorii petrileni au colec
tat și expediat oțelurilor hu
nedoreni cantitatea de 175 
tone de fier vechi, adică cu 
25 de tone mai mult decît 
prevede sarcina planificată. 
La acțiunea de colectare a 
fierului vechi, un aport deo
sebit l-au adus muncitorii 
din sectorul preparare, pre
cum și uteciștii.

Emilian DOBOȘ

Entuziasm 
gospodăresc

La Petrila ca și în alte lo
calități ale Văii Jiului, oa

menii sîn.t preocupați de a 
da un aspect cît mai plăcut 
orașului în care locuiesc. Pe 
strada principală, Republi
cii, în noi'le cartiere „8 Mar
tie" și „7 Noiembrie", ca 
de altfel pretutindeni în a- 
ceastă veche și totuși nouă 
așezare minerească, primă
vara a declanșat o adevăra
tă avalanșă a entuziasmu
lui gospodăresc. Cu grebla, 
târnăcopul, lopata sau roa
ba, în timpul'lor liber, oa
menii înnobilează terenurile 
virane, creînd zone de fru
musețe și destindere. Peste 
tot se plantează arbori și ar
buști ornamentali, se sădesc 
flori. Este greu să vorbești 
despre toți cei care partici
pă la această amplă și mai a- 
les utilă campanie. Totuși, 
voi da cîteva exemple de 
buni gospodari ai orașului. 
Este vorba de cei peste 100 
de cetățeni din circumscrip
ția nr 5 a cartierului „7 No
iembrie" care au prestat pes
te 300 ore muncă patriotică. 
Tn ziua de 13 aprilie a.c., mo
bilizați de comitetele de lo
catari. de responsabilii de 
scări, avînd în frunte pe de
putatul Ioan Carpen, cetă
țenii circumscripției au gre
blat și curățat zone verzi, au 
transportat pămînt pentru 
ronduri noi ca și pentru a 
putea semăna cu iarbă o 
suprafață de 250 mp.

Printre cei care au ieșit 
primii la această acțiune de 
curățenie și înfrumusețare 
au fost ing. Constantin Iones- 
cu, Ioan Stanciu, președinți 
ai comitetelor de locatari, 
Ștefan Pa.nța. Constantin 
Bercca, Ștefan Piroșka, 
loan Cîșlaru, membri ai 
comitetelor de locatari, ce
tățenii Francisc Botjen, 
Andrei Cibi, loan Șan- 
dru, Ioan Solomon, Tudosika 
Beko. Gheorghe Darie, 
Gheorghe Stănceanu. uteciș
tii Elvira Poșteucă, Cristina

Cincu, Mariana Negru, Sil
via Botezatu, Ileana Balint, 
pionierii Nicolina Asultanei, 
Constantin Lu.pu, Veronica 
Botrjen și alții.

Petru GAINA

Noi autobuze 
în dotarea 

secției 
de transport 
în comun — 

Lupeni
In cadrul planului de in

vestiții pe anul 1972 privind 
reînnoirea parcului de auto
buze, I.G.C. Petroșani a pri
mit și a repartizat secției au
to Lupeni trei noi autobuze 
„T.V.-20 U". Cu aceste auto
vehicule, parcul secției Lu
peni numără peste 40 de au
tobuze destinate transportu
lui în comun, parc ce satis
face în mai mare măsură ne
voile de transport ale orașu
lui.

Pe noile autobuze au fost 
repartizați să lucreze Ioan 
Florărescu, Emil Pescaru, și 
Vasile Suciu, șoferi cu expe
riență, care s-au remarcat 
prin conștiinciozitate în ser
viciu și grijă deosebită față 
de autobuze.

Pînă la sfîrșitul anului 1972, 
secția auto Lupeni va mai 
primi încă două noi autove
hicule.

Constantin SULTAN

CUNOAȘTEREA Șl RESPECTAREA LEGISLAȚIEI DE CĂTRE TOȚI CETĂȚENII
- 0 NECESITATE, UN IMPERATIVI

Respectarea strictă a dispoziții
lor Decretului nr. 468/1971, pri
vind îmbunătățirea activității 
de aplicare și popularizare a 
legislației, constituie pentru co
mitetul executiv al consiliului 
popular al orașului Lupeni, O 
preocupare permanentă, ilustra
tă și prin recentele măsuri 
preconizate în scopul coordonă
rii și orientării întregii acti
vități desfășurate de organele 
și organizațiile socialiste de pe 
raza localității în domeniul a- 
mintit.

In cadrul acestora, dezbaterea 
Decretului nr. 468/1971 cu ma
sele largi de cetățeni, ocupă un 
loc important. Comitetul exe
cutiv a stabilit ca la fiecare 
sesiune și ședință să prelucreze 
legile și actele normative a‘- 
părute. Respectînd indicațiile 
date de organele municipale 
și județene, consiliul popular al 
orașului Lupeni va prelucra 
legile și actele normative de 
interes general la adunările ge
nerale ale salariaților din în
treprinderi, unități economice

și organizații comerciale, con
tribuind în acest fel la respec
tarea legislației și creșterea 
conștiinței și răspunderii ce le 
revin față de societatea socialis
tă.

Comisiile permanente și de
putății vor urmări în permanen
ță modul cum sînt aplicate le
gile în domeniile lor de activi
tate și în circumscripțiile elec
torale respective.

In conformitate cu sarcinile 
prevăzute în decret, comitetul 
executiv, prin aparatul pro
priu de specialitate consti
tuit în acest scop, va asi
gura în mod operativ populari
zarea legislației ce va apare, 
astfel ca prin cunoașterea la 
timp a dispozițiilor legale, să se 
asigure o mai bună mobilizare 
a cetățenilor la întărirea legali
tății socialiste.

In perioada următoare comi
tetul nostru executiv va acorda 
o atenție deosebită informării 
sistematice a tuturor oamenilor 
muncii asupra prevederilor le
gale ce se referă la economia

locală, buna gospodărire și în
frumusețare a localității, reali
zarea fondului de stat, avan
tajele celor care contractează cu 
statul, drepturile și obligațiile 
cetățenilor.

Comitetul executiv va orga
niza trimestrial, întîlniri cu po
pulația, în cadrul cărora orga
nele judecătoriei, miliției și 
procuraturii vor prezenta prin
cipalele aspecte legate de con
ținutul legilor, exemplificînd di
ferite cazuri de abateri și încăl
cări ale prevederilor și dispo
zițiilor legate cu aspecte din o- 
rașul Lupeni. Totodată vor avea 
loc procese publice în organi
zațiile socialiste unde s-au co
mis încălcări ale legii pentru în
tărirea rolului educativ al aces
tora. Acțiuni speciale vor fi 
organizate pentru elevii din 
școli, prin introducerea în pro
gramul de activitate a unor ex
puneri și consultații pe teme 
de legislație.

Asemenea acțiuni vor avea 
Ioc și la clubul muncitoresc, 
unde comitetul executiv, prin 
comisiile permanente și depu- 
tați, va mobiliza cetățenii la 
acțiunile organizate pentru po
pularizarea legilor.

Activitatea de aplicare a 
legislației în cadrul organelor 
și organizațiilor socialiste sub
ordonate consiliului popular va 
îmbrăca o multitudine de for
me și metode.

In primul rînd, comitetul c- 
xecutiv și conducerile unităților 
socialiste, prin comitetele oame
nilor muncii și conducerile ad
ministrative, vor lua măsuri 
pentru pregătirea temeinică a 
personalului în atribuțiile căruia 
intră sarcinile cu privire la a- 
plicarea legilor și actelor nor
mative precum și asigurarea 
cunoașterii de către întregul 
personal a prevederilor legale.

Comitetul executiv și organe
le de specialitate vor analiza

periodic modul in care se des
fășoară activitatea de popu
larizare a legilor, luînd măsu
rile necesare pentru îmbunătă
țirea activității din acest do
meniu.

Aplicarea acestor măsuri ini
țiate de comitetul executiv va 
marca o creștere substanțială 
a simțului de răspundere pentru 
respectarea ordinei de drept 
socialist de către fiecare cetă
țean al orașului Lupeni.

Traducerea în viață a dispo
zițiilor Decretului 468/1971 tre
buie să ridice pe o nouă treap
tă conștiința socialistă a mase
lor, contribuind într-o măsură 
hotărîtoare la înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid 
pentru înflorirea patriei noas
tre.

Iosif MICRUȚ 
secretar al Comitetului executiv 
a] consiliului popular Lupeni.
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îndatorire
a tuturor salariaților din unitățile Centralei
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Lucrări de reparații și de consolidare la parapetul podului de la Preparația Coroești.
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Greutatea unui ou de struț poate ajunge pînă 

la 2 kg. Evident, ca să poți mînca o omletă 
preparată din conținutul unui astfel de exemplar 
ți-air trebui un stomac de... struț. Una dintre cele 
mai interesante colecții din lume de asemenea ouă se găseș
te la Muzeul din Oradea. Aceeași colecție mai include ouă 
de diverse specii de păsări răspîndite pe toate continentele. 
In total, muzeul orădean deține 8 770 de ouă.

Spre deosebire de Muzeul din Oradea, care păstrează 
ouă, cu o vechime de circa un secol, Grădina zoologică, din 
București este preocupată de ouăle de struț... proaspete. Este 
cunoscut faptul că aici se află una din cele mai mari „co
lecții" de struți americani. Mulți dintre ei sînt trimiși unor 
grădini similare din țară și străinătate. Exemplare de struți 
..americani bucureșteni" au fost, de pildă, expediate chiar și 
în America de Sud, de unde sînt originari, pentru a popula 
teritorii unde această pasăre este pe cale de dispariție.

Familia legendarului erou 
popular Moș Ion Hoață tră
iește in comuna Gura Văii 
din judelui Vrancea și numă
ră azi 56 de membri ? Din a-

ceștia, 6 sînt... Ion Roată. Ur
mașii „moșului" sînt in reali
tate mult mai numeroși, în 
calcul fiind introduși numai 
cei care poartă efectiv nume
le „Roată".

Calculatorul electronic „Fe
lix" de la Centrul teritorial 
de calcul din Cluj a învățat 
să... deseneze. Primul portret 
realizat de el, cu o mare mă
iestrie, în numai cîteva frac
țiuni de secundă, reprezintă 
figura poetului Mihai Emines- 
cu. Mașina a fost programată 
„în ascuns" de elevul Nicolae 
Butănescu, de la Liceul de 
prelucrare automată a datelor 
din Cluj. El a făcut ca „Felix" 
să ofere într-una din zile, 
specialiștilor centrului de cal
cul în loc de cifre, opere de 
artă, fără nici o greșeală, as- 
cultind docil comenzile micu
lui cibernetician. Doctorul E- 
mil Munteanu, directorul In
stitutului de proiectare ma
șini electronice de calcul Cluj 
și-a exprimat îneîntarea pen
tru „isprava", elevul clujean, 
considerînd că, pe lîngă talen
tul artistic necesar obținerii 
unui desen electronic, sînt 
necesare temeinice cunoștințe 
de tehnică cibernetică.

„PAZA BUNA TRECE PRI
MEJDIA REA". Așa glăsuieș- 
te un înțelept proverb româ
nesc. Acest proverb are o va
labilitate expresă referitor la 
apărarea bunurilor de perico
lul incendiilor. Ca atare, mă
surile de prevenire, de pază 
contra incendiilor intră în o- 
bligațiile, în îndatoririle de 
serviciu ale tuturor cadrelor 
de conducere, ale tuturor sala
riaților, fără excepție.

In cadrul exploatărilor mi
niere ale Văii Jiului, conduce
rile, cadrele tehnico-inginerești, 
precum și majoritatea sala
riaților manifestă o preocupare 
susținută pentru realizarea sar
cinilor de producție și, toto
dată, pentru asigurarea pazei 
contra incendiilor la toate o- 
biectivele 
bunurilor

Comisia tehnică p.c.i. 
donatoare 
misiile tehnice p.c.i. de la fie
care exploatare și celelalte u- 
nități, efectuează controale pe
riodice la locurile de muncă 
și stabilesc, împreună cu șefii 
de sectoare, de secții, ateliere 
și de depozite, măsurile cu
venite pentru înlăturarea defi
ciențelor constatate pentru in
struirea și pregătirea salariați
lor, folosindu-se cele mai va
riate forme și mijloace în sco
pul cunoașterii și respectării 
legii, a regulilor de prevenire 
a incendiilor. Problemele ;care 
nu pot fi soluționate pe loc și 
cer o perioadă mai îndelunga
tă de rezolvare sînt trecute în 
planurile de măsuri, stabilin- 
du-se termene și răspunderi 
concrete pe oameni în vede
rea transpunerii lor în viață. 
Prin strădaniile ce le depun — 
concomitent cu înfăptuirea 
multiplelor sarcini de produc
ție — pentru rezolvarea pro
blemelor de pază contra in
cendiilor ce le revin, se evi
dențiază îndeosebi cadrele 
tehnico-inginerești, maiștrii etc. 
din cadrul minelor Petrila, 
Uricani, Lonea, Aninoasa, Dîl- 
ja, Preparația de cărbune Co
roești și altele.

O dată cu consemnarea aces
tor merite se impune necesi
tatea sublinierii cîtorva cerin
țe de prim ordin pe linie p.c.i. 
Pentru înlăturarea din timp a 
pericolului de explozii și in
cendii să se țină scama în per
manență de către toate comi
siile tehnice din unitățile mi
niere din Valea Jiului de une
le cerințe de o deosebită în
semnătate.

Se recomandă ca la controa
lele trimestriale Ce se efec
tuează în cadrul unităților, a- 
cestea să se execute amănun
țit asupra tuturor locurilor de 
muncă — urmărindu-se starea 
instalațiilor electrice, depozi
tarea lichidelor inflamabile, 
organizarea pazei contra in
cendiilor la locurile de muncă, 
să se ia măsuri operative pen
tru înlăturarea neregulilor 
constatate. Dar aceste controa
le periodice nu sînt suficien
te. De aceea, este bine ca .toa
te comisiile să întocmească, să 
afișeze și să prelucreze în fa
ta salariaților regulile de pre
venire a incendiilor, ținîndu-se 
scama de specificul fiecărui 
loc de muncă. Pentru ca toți 
salariații să poată participa, la 
nevoie, la acțiunile de salvare 
a bunurilor, comisiile tehnice 
au obligația de a organiza o 
largă și sugestivă populariza
re a regulilor de combatere a 
incendiilor.

Se cere permanent avut în 
atenție că apărarea avuției 
obștești împotriva incendiilor 
este o îndatorire de marc răs
pundere patriotică și cetățe
nească a fiecărui salariat. Nu 
trebuie uitat că încălcarea a- 
cestor norme atrage după sine 
sancțiuni și amenzi de la 100 
la 3 000 lei. Numai făcîndu-ne 
cu toții datoria putem să apă
răm de incendii obiectivele, 
toate bunurile materiale. ai 
căror proprietari sîntem noi, 
toți cetățenii țării.

APELURI CARE SE ADRE
SEAZĂ ȘEFILOR DE SECȚII, 

ATELIERE ȘI DEPOZITE

și ocrotirea tuturor 
materiale.

coor-
în cadrul C.C.P., co

in accepțiunea unui bun șef 
de secție, atelier sau depozit, 
organizaera producției și a 
muncii constituie o preocupa
re multilaterală care trebuie 
să cuprindă asigurarea ordinei 
și curățeniei locurilor de mun
că, buna întreținere a întregu
lui inventar de mașini ȘÎ insta
lații pentru o funcționare ire
proșabilă. Din aceste preocu
pări trebuie să facă parte, e- 
vident, și grija pentru asigu
rarea fiecărui loc de muncă, 
fiecărui 
ricoluluj 
cendii.

Actele 
privitoare la organizarea 
cucilor de muncă, precum 
cele care se referă la atribu
țiile șefilor de secții, ateliere, 
depozite impun aplicarea unor 
măsuri care să asigure toate

depozit împotriva pe- 
distrugerilor prin in

normative în vigoare
lo-

Și

nent libere, 
Materialele 
incendiilor 
în nici un caz în alte scopuri. 

.Șefii de secții, ateliere și de 
depozite au obligația să urmă
rească la sfîrșitul schimbului 
ca instalațiile de forță să fie 
oprite, ca toate aparatele elec
trice să fie deconectate 
priză. Locurile de muncă 
fie curățate, iar deșeurile 
vacuate. Focurile de orice 
trebuie stinse.

Respectarea unor asemenea 
reguli asigură o bună desfășu
rare a procesului de produc
ție în toate secțiile și ateliere
le unităților miniere din Valea 
Jiului.

ușor de străbătut, 
de combatere a 

nu pot fj folosite

electrice cu siguranță mărită ;

® se interzice ca în încăpe
rea unde se face umplerea re
zervoarelor lămpilor cu benzi
nă, să se depoziteze alte mate
riale cu excepția a maximum 
40 litri de benzină, păstrată în 
vase metalice închise ermetic;

SA PREVENIM INCENDIILE 
PROVOCATE DE EXPLOA
TAREA INCORECTA A IN
STALAȚIILOR ELECTRICE I

din 
să
e-

fel

® benzina necesară umple
rii rezervoarelor lămpilor, sc 
va manipula numai după o bu
nă asigurare a ventilației și în
lăturarea oricăror 
ar putea provoca 
benzinei;

surse care 
aprinderea

cu desăvîr-

REGULI DE PREVENIRE A
EXPLOZIILOR ȘI INCEN

DIILOR IN LĂMPĂRII

Lămpăriile prezintă un deo
sebit pericol de explozie și 
incendiu datorită materialelor

@ se interzice
șire folosirea — indiferent de 
scop — a oricărei flăcări des
chise sau corpuri incandescen
te ;

® se va păstra în interiorul 
lămpăriilor o curățenie exem
plară. Materialele folosite 
curățirea lămpilor vor fj

la
de-

FRUNTAȘI ÎN ACTIVITATEA 
DE P. C. I

E. M. ANINOASA
NICOLAE DANCIU. Un bun mecanic de 

locomotivă dar și un bun pompier voluntar. 
In cadrul formației civile de pompieri a ex
ploatării este activ, participă cu regularitate 
la programul de pregătire;

IOAN PURCEA, pompier angajat. Ca șef de 
grupă depune mult interes în rezolvarea sar
cinilor de serviciu — execută controale de 
rond de bună calitate, depistînd lipsurile și 
luînd măsuri pe loc pentru remedierea aces
tora;

E. M. LIVEZENI
ALEXANDRU BETEA, este Un bun druj- 

bist, la locul de muncă respectă regulile de 
p.c.i., urmărind totodată ca și ceilalți munci
tori să le respecte. In cadrul formației civile 
de pompieri activează voluntar și este de un 
real sprijin șefului de formație, fiind ajuto
rul acestuia.

condițiile apărării avutului 
obștesc. Tuturor conducători
lor operativi ai producției li 
se cere în mod expres să men
țină în stare bună de funcțio
nare instalațiile și aparatele 
de orice fel consumatoare de 
energie electrică, să suprave
gheze permanent ca instalațiile 
să nu fie încărcate peste sar
cina indicată sau utilizate în 
stare defectă. Instalațiile elec
trice, a căror incorectă folosire 
dă naștere unor grave avarii 
și uneori incendiilor, trebuie 
să stea în permanență în a- 
tenția șefilor de secții, atelie
re și depozite. Orice muncitor 
trebuie să știe că nu este per
mis ca în timpul lucrului sau 
în pauze să nu respecte regu
lile de prevenire a incendiilor 
specifice locului de muncă, re
guli ce sînt stabilite în acest 
scop de comisiile tehnice p.c.i. 
De asemenea, este interzisă a- 
gățarea sau introducerea pe și 
în interiorul panourilor, nișe
lor sau tablourilor electrice a 
unor materiale sau obiecte. Se 
interzice oricărui șef de secție, 
maistru, șef de echipă să în
credințeze lucrări de reparații 
la instalațiile electrice unor 
oameni fără calificare cores
punzătoare.

Maiștrii, șefii de ateliere au 
obligația să vegheze ca în a- 
propierea clădirilor sau depo
zitelor de carburanți ori 
materiale explozive să nu 
sudeze fără luarea unor măsu
ri de precauție.

O atenție deosebită trebuie 
acordată locului în care se pla
sează materialele de comba
tere a incendiilor, precum și 
grijii ca toate căile de acces 
spre acestea să fie perma

IRIMIE MARGINEANU, pompier angajat. 
In funcția de motopompist se preocupă ca 
motopompa din dotare să fie în bună stare de 
funcționare, bine întreținută.

E. M. DlLJA
IOSIF PALFI. In calitate de maistru me

canic a căutat să ia toate măsurile de preve
nire a incendiilor în sectorul de care răspun
de. A realizat o bună organizare a pazei con
tra incendiilor; în atelier face periodic, in
struirea tuturor salariaților, urmărește res
pectarea regulilor p.c.i. în sectorul lui de ac
tivitate.

PETRU SEDLACEC. Este un bun lăcătuș 
dar și un bun activist pe tărîmul pazei con
tra incendiilor. Ca pompier voluntar partici
pă cu regularitate Ia programul de pregătire 
iar la locul de muncă este un agitator neo
bosit pe această linie.

inflamabile pe care le folo
sesc.

Pentru înlăturarea acestui 
pericol, cei care lucrează în 
lămpării sînt obligați să res
pecte următoarele reguli!

@ să urmărească ca siste
mul de ventilație să fie în 
permanentă stare de funcțio
nare pentru asigurarea pri
menirii aerului ;

pozitate în cutii metalice pre
văzute cu 
depărtate 
în locuri 
cendiu ;

capace și vor fi în- 
zilnic din lămpărie 
fără pericol de

interzis accesul 
lămpăriilor a 

nu

@ este 
încăperile 
căror persoane, care 
parte din cei ai deservirii 
de control și supraveghere;

in

in-

sau

Rolul principal în j acțiunea 
de înlăturare a pericolului de 
incendii, ca urmare a exploa
tării instalațiilor electrice de 
iluminat și forță revine elec
tricienilor de întreținere. Pen
tru a preveni incendiile, in
stalațiile electrice de iluminat 
și forță vor fi executate, recep
ționate, exploatate și i verifica
te periodic conform normelor 
p.c.i. în vigoare.

SE INTERZICE CU 
VÎRȘIRE!

DESA-

® folosirea improvizațiilor 
de orice fel la instalațiile și 
aparatele electrice ;

® blocarea tablourilor și a- 
paratelor electrice cu diverse 
materiale ;

® folosirea corpurilor de i- 
luminat neprotejate corespun
zător ;

ei folosirea siguranțelor su
pradimensionate ;

® utilizarea abajururilor de 
hirtie sau din 
combustibile Ia 
iluminat ;

alte materiale 
corpurile de

® folosirea
nat a chibriturilor, luminărilor 
sau altor surse de foc ;

pentru ilumi-

® folosirea în stare defectă 
a instalațiilor, aparatelor 
utilajelor electrice de 
fel;

(fe suprasolicitarea 
telor electrice peste 
admisă ;

Ș» 
orice

circui- 
sarcina

@ folosirea întrerupătoare
lor, comutatoarelor, prizelor și 
dozelor defecte ;

@ agățarea sau depozitarea 
obiectelor de orice fel deasu
pra Și în interiorul panouri
lor, nișelor și tablourilor de 
distribuție a energiei electri
ce ;

@ folosirea prelungitoare
lor și cordoanelor defecte ;

® amplasarea materialelor 
de orice fel pe aparatele e- 
lectrice sau pe conductorii e- 
lectrici ;

neizolarea conductorilor 
electrici în timpul demontării 
parțiale a unor instalații sau 
aparate electrice ;

® amplasarea comutatoare
lor, prizelor, dozelor și conduc
torilor electrici direct Pe ele
mentele de construcție execu
tate din materiale combusti® iluminatul se admite 

numai prin folosirea de lămpi

@ lămpile vor fi primite ȘÎ 
predate 
ghișee.

Ia lămpărie numai la
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MMI POFIUM

La clubul 
muncitoresc 

din Aninoasa
(Urmare din pag. 1)

Vorbind despre semnificația eve
nimentului sărbătorit, tovarășul Da
vid Lazăr a subliniat contribuția 
adusă de minerii din Aninoasa șj 
ceilalți oameni ai muncii la obți
nerea succeselor care au permis ju
dețului nostru situarea pe un loc 
fruntaș în întrecerea socialistă pe 
țară.

Festivitatea consacrată zilei de 1 
Mai s-a încheiat cu un bogat pro
gram cultural-artistic prezentat de 
formațiile de amatori ale clubului 
și elevii școlii generale din Ani
noasa.

La Casa 
de cultură

In sala mare a Casei de cultură 
din Petroșani, ieri, peste 600 de c- 
Jcvi ai Liceului de cultură gene
rală, Liceului industrial și ai Școlii 
profesionale comerciale, împreună cu

an- 
suc- 
lhc

a 
au 

pe linia 
organ i-

componcnți 
că ceea 

realizează întocmai,

de cel

dăruire

vflziia

Spre izvoarele Jiului

(Urmare din pag. 7)

a

cit

(Urmare din pag. 1}

RED.

de 
in

unităților 
i obiecti-

PIERDUT certificat de ab
solvire nr. 26 396 pe numele 
Balea Aurei, eliberat de Școa
la profesională metal-minie- 
ră Petroșani. II declar nul.

v-ați pierdut 
altceva nu se 
certitudinea că

u-
trebuie să găsească

cuminți. Și, ne întemeiem 
ceastă speranță, mai ales pe 
nedezmințita zicătoare că : 
„pentru orice naș, se găsește 
pînă la urmă un naș".

cadre didactice, au luat parte la o 
însuflețitoare adunare închinată zi
lei de 1 Mai. Despre semnificațiile 
sărbătorii internaționale a celor ce 
muncesc, a vorbit tovarășul loan 
Ghinea, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, care a reliefat 
contribuția activă a partidului și ță
rii noastre pentru crearea unui cli
mat de pace, prietenie și înțelegere 
în lume.

Festivitatea a fost încheiată de un 
frumos spectacol al elevilor Liceului 
de cultură generală, cu montajul li
terar „Steaguri pe turnuri", prezen
tat și la faza zonală de la Timi
șoara a concursului cultural-artistic 
al elevilor.
A

In orașul Petrila>
Ieri, la clubul sindicatelor din o- 

rașul Petrila a avut loc adunarea 
populară a oamenilor muncii con
sacrată sărbătoririi zilei de 1 Mâi, 
ziua solidarității internaționale a oa
menilor muncii. Expunerea tovară
șului loan Rădulescu, prim-secrețar 
al comitetului orășenesc de partid 
Petrila, a fost audiată de peste 600 
de reprezentanți ai oamenilor muti
cii din întreprinderile și instituțiile 
orașului — mineri, preparatori,

constructori, intelectuali, fores
tieri și alții. Adunarea a fost 
urmată de un bogat program artis
tic susținut de formațiile cultural- 
artistice ale cluburilor și căminelor 
culturale de pe raza orașului. De 
un succes deosebit s-a bucurat for
mația artistică a Școlii generale nr. 
1, recent laureată la faza pc țară 
a concursului formațiilor pionie
rești.

Rodul primelor 
patru luni 
(Urmare din pag. 7)
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26 000 lei (peste jumătate din 
gajamentul anual). In obținerea 
cesclor se evidențiază maiștrii 
Pomană și Nicolae Lungu, șoferii 
Alexandru Buțu, loan Zorlescu, Ma
rin Stuparu și Petru Șoinaenu, me
canicii de utilaje Ion Fleischer, Pe
tru Carcalici, Aurică Stoica și Ioan 
Mitruț și muncitorii atelierului de 
confecții metalice și instalații Frân
ase Egri, Carol Nemțovschi. Am
brozie Cizmaș și Iuliti Ratzinger.

Dtipă cum ne informează cores
pondentul voluntar, Ștefan Burlan, 
la execuția tunelului Bănița —■ prin 
tehnologia modernă cu scut metalic 
a brustului și avansare hidraulică — 
în schimbul doi al zilei de 25 a- 
prilic a. c. a fost turnat cel de-al 
100-lea inel. De la începutul lunii 
și pînă în prezent s-a realizat o 
înaintare zilnică de 1,3 ml, ceea 
ce va asigura depășirea sarcinilor lu
nare cu 5 ml.

In ajunul marii sărbători, vineri 
28 aprilie, va începe execuția cămă- 
șuielii a doua prin noua metodă cu 
cofrag telescopic, hidroizolarea la 
intrados cu panouri dc 2X1 metri 
— confecționate pentru prima oară 
în atelierele proprii și turnarea be
tonului complet mecanizat cu aju
torul pompei de beton. La aceste 
evenimente deosebite participă mun
citorii brigăzii condusă de comunis
tul Vasile Boca, cu șefii de schimb 
Grigore Toderaș, loan Flutur și 
Dormidon Nichitoi, sprijiniți de me
canicul Cornel Brad, electricianul 
Andrei Olteanu și dirijați de mais
trul Dumitru FIcdeș și ing. Adrian 
Răpsigan.
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Soarele răsare la ora 5,13 și 
apune la ora 19,15.

Zile trecute din an — 118. 
Zile rămase — 248.

EVENIMENTE

(Urmare din pag. 7)

Schimbul îl conduce loan Bc/ra- 
nu. Discuția se încheagă ușor, su
biectul abordat fiind munca. Prin 
ceea ce spune șeful de schimb se 
simte preocuparea întregului colec
tiv de a produce cît mai mult căr
bune, de a-șî realiza sarcinile și 
cîștigul, de a se mîndri cu rezul
tatele frumoase. Cînd deschid dis
cuția despre munca în patru schim
buri a 6 ore, fața senină de pînă 
acum a șefului de schimb se înve
selește. „Cum să nu ne convină la 
6 ore 1 Norma o facem. Se pling 
doar cei leneși, cei care vor să câș
tige fără muncă, cei care nu sînt 
în stare de efort. Munca acum e 
mai pretențioasă, presupune organi- 
zare-mecanizare-voință. Dar ne 
străduim să fim pe măsura acestor 
pretenții I

In schimbul său lucrează munci
tori noi, alături de cei vechi. A- 
jutorii mineri Ștefan Milea, Gheor- 
ghe Burdușel, vagonetarul Andrei 
Szilagyi, împreună, cu toții, își fac 
pe deplin datoria.

Cu Cristian Pompei, Șeful de 
schimb loan Bcțeanu lucrează de

doi ani. A rămas în brigada lui 
pentru ci brigadierul e un foarte 
bun organizator. E foarte harnic și 
pretențios. Cînd un schimb nu mer
ge, vine cu ei, își iâ un „hotar" 
mare și îi obligă pe ceilalți, prin 
forța exemplului, să facă la fel. In 
felul acesta, cot la cot cu ei, în 
cîteva zile se întețește ritmul.

Auzisem că lui „nea Peiu" ttu-i 
place să se laude. Și nici să vor
bească prea mult. M-am convins de 
acestea cînd — cu 10 minute îna
intea terminării șutului — a icnit 
cu cei din schimbul II pentru a-și 
înlocui ortacii. In modul cel mai 
corect, cu puține cuvinte, dar pline 
de conținut a exprimat ce s-ar mai 
putea face ca munca să fie și mai 
rodnică: să li se schimbe utilajul 
de transport uzat cu altul nou, să 
fie procurate bolțuri pentru grinzi 
spre a nu fi nevoiți să consume 
inutil lemnul, ce nu se poate refo- 
losi, iar maiștrii mineri să nu le 
micșoreze plasarea posturilor.

O remarcă a sa — despre dife
rența de productivitate a abataje
lor frontale față de camere — mă 
convinge încă o dată că muncește cu 
cinste și rîvnă, pentru creșterea con
tribuției brigăzii la realizările sec
torului și ale exploatării. Cu șefii 
de schimb Constantin Păuncscu și 
Ion Ciașcai (ortacul său din llicaz), 
alături de ceilalți i 
brigăzii se mândresc 
propun se 
totdeauna.

I-am părăsit plecind pe colecto
rul „Stan", urmînd calea cărbune
lui. In galerie, clopotul locomotivei 
mi-a cerut să „feresc calea" pen
tru a permite garniturii încărcate 
cu cărbune de la 
să iasă la lumină.

Cristian Pompei

sau meșterirea
Fiecare dintre 

are,

Fiecare din noi simte ceva ine
fabil văzînd copiii făcînd ghi
dușii sau scoțînd vîrful limbii 
cînd sini foarte atenți la exe
cutarea temelor 
vreunui obiect,
noi, chiar cei ce n-au copii, 
mai mult sau mai puțin, în aten
ția sa viața și preocupările a- 
cestora. De altfel, se pare că su
biectul numărul unu al tuturor 
celor mari este același : ce fa
cem ca și cei mici să poată pe
trece din plin, instructiv, clipele

T
existenței, care să contribuie la 
dezvoltarea personalității viitoa
re ?

Și, printre ceea ce le oferim, 
se află, la loc de frunte, locu
rile special amenajate pentru 
joacă, aceasta căpătînd la ei va
loarea muncii, căci seriozitatea 
cu care o privesc și ingeniozi
tatea de care trebuie să dea do
vadă nu fac altceva decît să-i 
pregătească pentru viață, nemai- 
vorbind de faptul că energia fi
zică acumulată trebuie consuma
tă, că jocul în aer liber întărește 
organismul.

Cele de mai sus și încă multe 
altele îți vin fără să vrei în 
gînd cînd vezi un număr mare 
de copii bătînd mingea în păr- 
culcțul de lîngă Teatrul de stat 
sau pe terenul de la capătul li
niilor de autobuz, la Aeroport, 
sau încercînd să se dea în leagă
nele nereparate de lîngă Casa de 
cultură din Petroșani. Se naște 
întrebarea legitimă : 
de puține locuri de 
celea neîngrijite ?

de ce alît 
joacă, și a-

partidului, totuși trăsătura 
fundamentală a întregului pro
ces de cooperativizare a agri
culturii a constituit-o mersul 
său ascendent, succesele repur
tate atit pe plan economic 
și social-politic.

Marcind victoria relațiilor 
producție socialiste la sate
primăvara anului 1962, încheie
rea cooperativizării agriculturii 
nu a reprezentat însă stagnarea 
procesului de transformări în
noitoare în viața țărănimii, 
dimpotrivă, se poate afirma 
chiar că prin aceasta s-au fău
rit condițiile favorabile nece
sare ridicării agriculturii Ia ni
velul cerințelor societății noas
tre în plină dezvoltare, apropie
rii ei dc nivelul țărilor cu o a- 
gricultură avansată sub rapor
tul bazei tehnico-materiale și al 
rentabilității. Acționind în a- 
ceastă direcție, P.C.R. a adop
tat îndeosebi în perioada de du
pă Congresul al IX-lea și ntai 
ales la Conferința Națională 
din decembrie 1967, un ansam
blu de măsuri privind moder
nizarea producției agricole și 
îmbunătățirea conducerii acestei 
ramuri.

Astfel, s-au inițiat acțiuni 
sistematice pentru dezvoltarea

I. M.

BREBU GH. și N. G. (în tre
cere prin Petroșani). Ne pare 
rău că nu putem fi de acord 
cu dv. Am verificat aspectul 
și el este altfel de cum îl pre
zentați în scrisoarea trimisă re
dacției.

Redacția, 
atenție unor 
personale, generate de un 
dent subiectivism.

nu poate acorda 
simple impresii 

evi-

1
I

CORLAN FIRUȚA - satul 
ja. Intr-adevăr Abrudean 
rel s-a dovedit, a fi, prin com
portările sale de pînă acum, un 
element certat cu respectul și 
buna cuviință. împotriva lui au 
fost luate deja mai multe mă
suri, din păcate însă, pînă a- 
cum fără efect. Aceasta insă 
nu înseamnă că nu poate fi 
adus la ordine. Există suficien
te posibilități.

Noi, sperăm totuși că se va

Dîl- 
Au-

BATYAM FRANCISC - Petrila. 
Problema sesizată de dv. depă
șește posibilitatea noastră de a 
vă fi de folos. Aceasta însă 
nu înseamnă că trebuie nea
părat să stăm cu mîinile in 
sin. Vă putem informa deci, că, 
la rîndul nostru, după ce am 
făcut documentarea necesară, 
am trimis întregul material, u- 
nor factori care, în mod cu to
tul sigur vor da rezolvaiea cu
venită.

înțelegem că 
răbdarea, dar, 
putea face, cu 
va avea efect.

1872 — Se împlinesc 100 de 
ani de la moartea lui Ion He- 
liadc Rădulescu, scriitor și om 
politic, personalitate dc prestigiu 
a epocii prepașoptiste și pașop
tiste (n. 1802). A contribuit la 
înființarea „Societății literare" 
(1827), a tradus și publicat ma
nuale didactice, a pus bazele ți
nui remarcabil așezămînt tipo
grafic. A editat la București 
„Curierul românesc", prima ga
zetă românească, iar mai tîr- 
zht, „Adaos literar" și altele; 
1911 — S-a născut scriitorul 
Kovacs Gyorgy; 1962 — 10 ani 
dc la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale consa
crată încheierii cooperativizării 
agriculturii (între 27 și 30 apri
lie); 1937 ■— A murit Antonio 
Gramsci, militant de seamă al 
mișcării muncitorești italiene și 
internaționale (n. 1891); 1521 — 
A murit Fernando de Magellan 
(Magalhaes), celebrul navigator 
portughez (n. 1480); 1961 — 
A fost proclamată independența 
în Sierra Leone; 1894 — S-a 
născut Jose Diaz Ramos, mili
tant al mișcării muncitorești spa
niole și internaționale (m. 1942); 
1791 — S-a născut Samuel Mor
se, inventatorul telegrafului și 
alfabetului care-i poartă numele 
(m. 2. IV. 1872); 1960 — A
fost proclamată independența în 
statul Togo.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. La ora 17, în sala 
mare, are loc adunarea popu
lară în cinstea zilei internaționale 
a celor ce muncesc — 1 Mai. 
Va fi încheiată de un bogat pro
gram artistic susținut de taraf, 
dansuri și formația de muzică 
ușoară; In sala de lectură, expu
nerea „Familia socialistă — ve
rigă de bază a vieții noi".

(lecția a 12-a); 17,30 Deschide
rea emisiunii de după-amiază; 
17,35 Emisiune în limba ma
ghiară; 18,30 Confruntări. Ce 
criterii se iau în considerație la 
fundamentarea deciziilor ?; 19,00 
Construcții navale — film docu
mentar japonez; 19,20 1 001 de 
seri : „Isprăvile lui Cin-Cin“;
19.30 Telejurnal; 20,00 „Țărani 
și muncitori noi sîntem" (II). 
Film de montaj; 20,50 Moment 
folcloric cu Angela Buciu, Ștefa- 
nia Rareș, Maria Ciobanii și vio
lonistul Tudor Pană; 21,05 Pa
gini de umor : Aventuri în epo
ca de piatră; 21,50 Ancheta TV. 
Circulația în triplu sens (II);
22.30 „24 de ore".

muzică populară; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Antena tinere
tului; 18,00 Orele scrii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Cîntă 
Marioara Precup și Marin Chi- 
săr; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Biju
terii muzicale; 21,45 Din lirica 
populară — melodii și versuri; 
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.

. ■■

'/ ■
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HLM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Puterea și adevărul, se
riile I—II; Republica : Căpita
nul Florian; PETRILA : Apa ca 
un bivol negru; LONEA — Mi
nerul: Floarea soarelui; 
NOASA : 100 de dolari 
șerif; VULCAN : .Love 
PAROȘENI : Băieții din 
Pali; LUPENI — Cultural: A- 
tunci i-am condamnat pe toți 
la moarte; URICANI : Moto- 
drama.

ANI- 
pentru 
Story; 
strada
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9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Așchiuță — emisiune pentru 
preșcolari; 9,30 Ritm, tinerețe, 
dans; 10,00 Curs de limba en
gleză (lecția a 13-a); 10,30 Te- 
lecinemateca : „Romeo și Julie- 
ta“; 12,40 Telejurnal; 16,30—■ 
17,00 Curs de limba germană

de
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PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Folclor mu
zical dc pe plaiuri gorjenești; 
10,30 Clubul călătorilor; 11,00 
Buletin dc știri; 11,05 Microre
cital Ana Lăcătușu; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Cîntece 
selecționate la concursul „Cînta- 
re României Socialiste"; 12,00 
Discul zilei; 12,15 Arii din ope
re; 12,30 Inlîlnirc cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Tot 
înainte; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,40 La microfon Ma- 
rica Pitit, Alexandru Roman și 
Constantin Mirca; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Tribuna radio; 
15,25 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Piese corale; 16,30 Interpreți de

Pronoexpres
La tragerea concursului Pro- 

noexprcs nr. 17 din 26 aprilie 
a. c., au ieșit cîștigătoare urmă
toarele numere :

Extragerea
20 22.

Fond de 
lei.

Extragerea
32 25.

I : 13

premii :

a II-a:

14 40 35

1 669 845

44 5 12

Fond de premii : 736 277 lei.

Ieri, temperatul a maximă la 
Petroșani a fost de plus 10 
grade, iar la Paring de plus 2 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între minus 2 grade și 
plus 5 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea se menține rece, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații slabe. Vînt potrivit din 
sectorul nordic

Simtă Petroșani
9

Cea mai slabă partidă 
denților din actualul 
Angrenîndu-se în jocul 
lipsit de orizont al 
fotbaliștii de la Știința 
reușit să-și depășească adversa
rii, deși au avut de partea lor 
atuul tehnicii și al... ocaziilor 
mult mai clare. Gazdele au ju
cat dur (Ștefănescu, Grizea, Ște
fan și Zăvălaș au fost, în dese 
rînduri, ținte ale atacurilor in
corecte), au avut puține ocazii 
de a înscrie (min. 7 și 9) și, ca 
atare, puteau fi depășite. In 
min. 30, s-a consumat la poarta 
gazdelor singura fază bine con
cepută a studenților, nefinaliza
tă de Pănescu, care după ce a 
driblat și portarul a trimis ba
lonul în... bară. După pauză,

a stu- 
sezon I 
haotic, 

gazdelor, 
n-au

jocul poartă aceeași amprentă, 
numaj că de data aceasta se 
înscriu și două goluri. In min. 
70, la o greșeală a lui Rusii, 
gazdele deschid scorul. Egalarea 
survine in min. 82, la o centra
re în careu a lui Grizea, tot 
gazdele înscriind. Deci, autogol 
și... 1—1. Cu trei minute înainte 
de final, Ștefan ratează majora
rea scorului trimițînd de la 5 
m în brațele portarului...

Știința a utilizat următoarea 
formație : Bcrindei — Ștefănes
cu, Zăvălaș, Rusii, Dobrescu —
Nădășan (Alexandroni min. 75)j 
Grizea, Bîtc’a — Matei (Faur, 
min. 46), Ștefan, Pănescu.

mecanizării și chimizării agri
culturii, pentru lărgirea iriga
țiilor și a îmbunătățirilor fun
ciare în vedera creșterii pro
ducției agricole și asigurării u- 
nei mai bune aprovizionări 
populației. In același sens 
fost întreprinse măsuri 
perfecționării formelor 
zatorice în agricultură.

Hotărârile adoptate
de-al X-!ea Congres al Parti
dului Comunist Român care a 
trasat ca obiectiv fundamental 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, au însemnat un mare 
impuls și pentru agricultura 
socialistă din țara noastră. Ac
tualul plan cincinal pe 1971 — 
1975 prevede dezvoltarea în
continuare în ritm inalt a in
dustriei socialiste precum și
dezvoltarea agriculturii. Spo
ruri importante sînt prevăzute 
în cadru] acestui cincinal Ia 
investițiile în agricultură — 
a căror sumă totalizează circa 
100 miliarde de lei — pentru 
sporirea și modernizarea parcu
lui de tractoare, pentru asigu
rarea îngrășămintelor chimice, 
dezvoltarea zootehniei, a iriga-

(iilor și a altor îmbunătățiri 
funciare. Acordind un sprijin 
masiv agriculturii, partidul și 
statul nostru se preocupă în 
mod constant de îmbunătățirea 
organizării și conducerii ei, de 
înlăturarea tuturor elementelor 
care mai frîncază încă bunul 
mers al acestei importante ra
muri economice, de valorifica
rea bogatelor resurse naturale, 
a hărniciei locuitorilor noștri.

Cu o deosebită forță de anali
ză au fost înfățișate aceste 
probleme în cuvîntul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în ca
drul primei Conferințe pe țară 
a secretarilor comitetelor de 
partid și a președinților consi
liilor populare comunale cît și 
Ia cel de-al doilea Congres al 
Uniunii Naționale al Coopera
tivelor Agricole de producție. 
Măsurile adoptate de conduce
rea partidului și a statului 
pentru bunul mers al agricultu
rii au fost primite cu vie satis
facție de țărănime, ca și de 
întregul nostru popor, ele fiind 
menite să asigure un nou im
puls procesului de dezvoltare 
multilaterală a României 
cialiste.

BOX

Hunedoara a găzduit, cu cîteva zile in urma, etapa ju
dețeană a campionatului republican individual de box.

Pentru cucerirea titlurilor de campioni județeni pc anul 
1972, s-au întrecut cei mai buni pugiliști din cadrul asociați
ilor sportive Constructorul Hunedoara, Minerul Lupeni și 
Jiul Petrila.

Manifestînd o pregătire corespunzătoare, pugiliștii din 
Valea Jiului au reușit să cucerească cinci titluri de campioni 
județeni prin sportivii ; categoria muscă : Zaharia Munteanu; 
semiușoară : Dionisic Szekely; semimijlocie : Gligor Crețu, 
mijlocie-mică : Alexandru Szentonnay, toți de la Minerul 
Lupeni și la categoria semigrea prin Băluță Mocanu de la 
Jiul Petrila.

S-au mai evidențiat: Ion Cercel, Ladislau Zarculea, am
bii de la Minerul Lupeni și Șerban Cotigă de la Jiul Petrila, 
toți trei ocupanți ai locului secund la categoriile la care au 
participat. .....

Să sperăm că cei cinci reprezentanți ai municipiului nos
tru vor avea o comportare tot la fel de bună și în etapa dc 
zonă, care va avea loc în luna viitoare în orașul Timișoain.

s. bAloi 
corespondent

Să asigurăm cărbuni care să satisfacă

Planul dc acțiune pentru desfă
șurarea „lunii calității" cuprinde 
printre altele :

0 reyizuireâ de către toate u- 
nitățilc a planurilor de măsuri, în 
vederea îmbunătățirii “calității pro
ducției și îmbogățirea acestor pla
nuri în paralel cu stricta urmărire 
a traducerii lor în viață;

0 antrenarea tuturor î 
în întrecerea socialistă cu 
vul „Produse de cea mai bună ca
litate";

0 organizarea unor schimburi 
de experiență între unitățile produ
cătoare cît și între acestea și be
neficiari;

0 întocmirea unor studii privind 
calitatea, metodele dc determinare 
a calității etc.;

O organizarea unor consfătuiri 
și simpozioane pe tema calității;

0 popularizarea colectivelor cu 
cele mai bune rezultate și a meto
delor avansate dc lucru privind îm
bunătățirea calității;

0 înființarea la unirăți a vitri
nelor cu calitatea;

0 îmbunătățirea tehnologiilor de 
colectare și prelucrare a probelor.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
calității producției dc cărbune, a- 
vînd în vedere ’ creșterea ponderii 
producției realizate din abatajele 
frontale — metodă dc exploatare 
care permite în mai mică măsură 
alegerea sterilului în abataj — 
nitățilc miniere ’ ~
noi mijloace dc alegere a sterilului 
provenit din aceste fronturi, să se 
acționeze energic pe 1 luxul de trans
port, la punctele dc deversare, la 
suprafață etc. Creșterea nivelului

de mecanizare a tăierii cărbunelui 
în abataje, face ca asupra acestei 
producții să nu mai putem acționa 
prin alegerea sterilului, acesta fiind 
sfărâmat împreună cu cărbunele. 
Faptul ca atare impune colectivelor 
de muncă de la unitățile miniere 
să acorde o atenție cu mult mai 
mare decît pînă acum alegerii ste
rilului în abatajele cameră și la locu
rile de muncă unde aceasta se poa
te efectua.

Ne exprimăm convingerea că în 
desfășurarea acestei acțiuni cu ca
racter de masă, toate colectivele de 
muncă nu vor precupeți nici un 
efort pentru extragerea și livrarea 
cărbunilor cu un înalt nivel calita
tiv, conștienți fiind că pe plan e- 
conomic, calitatea prezintă o expre
sie a măsurii în care produsele sa
tisfac cerințele consumatorilor.

Toți muncitorii mineri și prepa
ratorii, inginerii și tehnicienii, sa-

lariații unităților din cadrul Cen
tralei sînt chemați ca în cursul des
fășurării acestei ample acțiuni — 
Luna calității — să contribuie cu 
toată capacitatea lor de muncă, cu 
toată dăruirea pentru obținerea unor 
rezultate calitativ superioare, dove
dind prin aceasta, așa cum au mai 
făcut-o și în cadrul altor acțiuni, 
că sînt conștienți de importanța ri
dicării calitative a întregii activi
tăți economice.

PROGRAMUL
DE FUNCȚIONARE A MAGAZINELOR

IN PERIOADA 29 APRILIE — 2 MAI 1972
In ziua de 29 aprilie
Toate unitățile care funcționează pe un sin

gur schimb vor prelungi orarul de funcționare 
cu două ore. In aceeași zi, măcelăriile vor func
ționa fără întrerupere de la orele 6 la 21.

In ziua de 30 aprilie
Toate unitățile, indiferent de profilul lor, vor 

funcționa între orele 7—13.
In ziua de 1 Mai
Toate unitățile alimentare specializate de 

pîine și produse de panificație, lapte și produse 
lactate vor fi deschise de la ora 7 pînă la ora 11, 
după cum urmează:

La Petrila — magazinele nr. 37, 140, 25 și 
raionul specializat de la magazinul 42;

La Petroșani — magazinele nr. 130, 133, 132, i 
131, 32, 10 și 5.

La Livezeni va funcționa raionul de pîine al i 
magazinului nr. 89; la Aninoasa — magazinul 
nr. 139.

La Vulcan — magazinele nr. 1^1, 58 și 44.
La Lupeni — magazinele 66, 71, 72, 81 și 90.
La Uricani — magazinul nr. 136.
In ziua de 2 mai
Toate magazinele alimentare vor fi deschise 

între orele 7—11.
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a

întrevederilor au 
probleme privind

exterior, Jorge

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres). — Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat Ia Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
care a condus delegația româ
nă la dezbaterile generale ale 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, 
ce se desfășoară la Santiago de 
Chile, întreprinde o vizită ofi
cială în Argentina. La 25 apri
lie. ministrul român a avut o 
întîlnire cu ministrul afaceri
lor externe al Argentinei, Luis 
Maria de Pablo Pardo.

Nicolae M. Nicolae a avut, de 
asemenea, întrevederi oficiale 
cu ministrul comerțului, Daniel

Garcia, cu ministrul industriei 
și minelor, Ernesto Parellada, 
și cu subsecretarul de stat pen
tru comerțul 
Ronderos.

In cadrul 
fost discutate 
stadiul actual al relațiilor co
merciale bilaterale și noile po
sibilități pentru lărgirea coope
rării economice și a schimburi
lor comerciale între cele două 
țări.

La întrevederi au participat 
ambasadorul României în Ar
gentina, Victor Florescu, și re
prezentanți ai unor întreprin
deri românești de comerț exte
rior. PENTRU DECOLONIZARE

R r. a Germanici sc ailâ In fala unei holârirl 
care trafic ffreu in cumpănă

PRAGA 26 — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, transmi
te : In cadrul lucrărilor celei 
de-a III-a Conferințe Sindicale 
Mondiale a femeilor muncitoare, 
care se desfășoară la Praga, 
miercuri a luat cuvîntul repre
zentanta mișcării sindicale din 
țara noastră, Maria Gligor, vice
președinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

Referindu-se la condițiile de 
muncă și viață asigurate femeii 
în țara noastră, vorbitoarea a 
spus : In România socialistă, 
femeia se bucură pe deplin de 
dreptul la muncă și la odihnă, 
dreptul la salariu egal la mun
că egală, dreptul la învățătură 
și cultură, îndeplinește funcții 
de răspundere în fabrici ș; uzi
ne, în cooperative de producție, 
în instituții de cultură și învă- 
țămînt, în organizații de partid 
și obștești. Practic, nu există do
meniu de activitate în care fe-

meile să nu aducă o importantă 
contribuție.

Sindicatele din România re* 
prezintă pentru femeile munci
toare un cadru organizat, care 
le oferă posibilități largi de a- 
firmare în toate domeniile, de 
participare activă la organizarea 
și conducerea colectivă a pro
ducției, economiei și societății, 
la continua adîncire a demo
crație; socialiste. Un mare nu
măr de femei au fost cooptate 
în organele de conducere ale 
sindicatelor, în comisiile de fe
mei ale acestora, în miile de 
echipe de control obștesc în do
meniul deservirii și aprovizionă
rii populației.

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres), 
— La Addis Abeba continuă 
lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare. Luînd cu- 
vîntul în ședința plenară, Ka
mel Belkhiria, care a condus 
în Guineea-Bissau grupul spe
cial al Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare, a relevat că, 
în prezent, mișcarea de elibera
re controlează aproximativ do
uă treimi din suprafața acestui 
teritoriu. In regiunile eliberate, 
a spus Belkhiria, Partidul Afri
can al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde a organizat o adminis
trație eficace pe plan judiciar, 
politico-social, al ocrotirii sănă
tății și în domeniul învățămîn- 
tuiui. In prezent, PAIGC pre
gătește alegeri în zonele elibe
rate în vederea constituirii u- 
nei Adunări Naționale.

La rîndul său, Haruna Musa, 
reprezentantul Organizației

nității Africane, a cerut Națiu
nilor Unite să aprobe un fond 
special de ajutorare a mișcări
lor de eliberare din Africa.

fr

tr

♦

Budapesta

Deschiderea
Congresului 

Frontului 
Popular 
Patriotic

BUDAPESTA 26 — In capita
la ungară, în prezența lui Pal 
Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Ungare, 
'Jeno Fock, președintele Guver
nului revoluționar muncitoresc 
țărănesc, Antal Apro, președin
tele Adunării de Stat, Sandor 
Gaspar, secretar general al 
Consiliului Central al Sindica
telor, și a altor conducători de 
partid și de stat, au început, 
miercuri, lucrările celui de-al 
V-lea Congres al Frontului 
Popular Patriotic.

La Congres participă peste 
800 de delegați reprezentanți ai 
celor aproape 3 700 consilii lo
cale ale organizației Frontului 
Popular Patriotic, cea mai largă 
organizație de masă din Unga
ria. Participă, de asemenea, nu
meroase delegații de 
tare printre care 
Consiliului Național al 
Unității 
condusă 
beleanu, 
Siliului.

peste ho- 
delegația 
Frontului 
România,Socialiste din 

de tovarășul Eugen Je- 
vicepreședinte al Con-

*

Reuniunea 
miniștrilor 
de externe 
ai țărilor 
nordice

REYKJAVIK 26 (Agerpres). — 
Miniștrii dc externe ai țărilor nor
dice — Danemarca, Finlanda, Is
landa, Norvegia și Suedia — au 
studiat, în cadrul reuniunii semes
triale de la Reykjavik, principalele 
probleme internaționale, în special 
situația din Vietnam și poziția lor 
politică în evoluția europeană.

In comunicatul final, dat publi
cității la sfîrșitul reuniunii, cei cinci 
miniștri s-au pronunțat pentru relua
rea, cît mai curînd posibil, a nego
cierilor de la Paris în problema 
vietnameză. In context, se relevă că 
„țările nordice au considerat întot
deauna că situația din Vietnam nu 
poate fi soluționată prin mijloace mi
litare". O pace durabilă în Vietnam 
și în întreaga Indochină nu poate 
să aibă la bază decît o soluție po
litică, prin care să se asigure drep
tul popoarelor din peninsulă de a 
decide propria lor soartă — se spit
tle în comunicat. Miniștrii au subli
niat, de asemenea, că escaladarea 
războiului din Vietnam poate avea 
un efect negativ asupra relațiilor in
ternaționale.

Un interviu al lui
Erich Honecker

Willy Brandt despre politica 
externă a guvernului federal

Acțiunile ofensive 
ale patrioților 
sud-viefnamezi

SAIGON 26 (Agerpres). — For
țele Frontului Național de Eliberare 
amenințau, miercuri dimineața, să 
taie Vietnamul de sud în două, ex- 
tinzîndu-și linia de atac care începe 
din zona centrală a Platourilor 
înalte, spre răsărit, pînă în zona 
centrală de coastă — relatează a- 
genția Associated Press, care pre
cizează că patrioții au reușit să taie 
principalele trei șosele ale Vietna
mului dc sud. Indreptîndu-și atacu
rile spre provincia Binli Dinii, for
țele patriotice au tăiat șoseaua na
țională nr. 1, care străbate Vietna
mul de sud. de la nord la sud, în
tr-un punct situat la 120 km est 
de provincia Kontum — nucleul o- 
fensivei patriotice în jumătatea nor
dică a Vietnamului de sud. Șose
lele nr. 14, pornind de la Kontum 
spre nord și nr. 19, care intercep
tează, dc la est la vest, Vietnamul 
de sud, au fost, de asemenea, tă
iate. In acest sens, un corespon
dent al agenției Associated Press re
lata, miercuri dimineața, că patrio
ții reușiseră să pătrundă în inte
riorul unei poziții-cheie saigoneze 
din orașul dc coastă Phy My, si
tuat pe șoseaua nr. 1, oraș care, 
pînă atunci, fusese încercuit.

Principalul front, în zilele de 
marți și miercuri dimineața, a con
tinuat să fie cel din zona Pla
tourilor înalte, unde forțele saigo
neze mai controlează o singură pozi
ție exterioară de apărare a orașului 
Kontum — Vo Dinii —, situată a- 
proximativ la 10 km de oraș, după 
ce au cedat o altă bază de artilerie

„Bravo"; rezistența saigonezilor 
din ce în ce mai slabă în fața 
ternicului atac al patrioților, i 
în prezent, se îndreaptă spre Kon- 
tum, apreciază agenția Reuter. Pe 
de altă parte, se semnalează că pa- 
trioții au bombardat, în ultimele 24 
de ore, cu mortiere și rachete, ba
zele americano-saigoneze din Kon
tum și Pleiku, situate la aproxima
tiv 40 km distanță unul de celă
lalt. Consilierii comandamentului a- 
merican din Kontum, anunță agen
ția France Presse, au început marți 
scara să-și ardă documentele secrete, 
iar străinii din oraș au început să 
fie evacuați.

Pe al doilea front, An Loc — 
Saigon, se semnalează, de asemenea, 
continuarea presiunilor forțelor 
F.N.E., care, în afară de bombar
darea, cu un puternic foc de arti
lerie și rachete, a pozițiilor saigo- 
neze din diverse puncte ale zonei 
respective, au declanșat un puternic 
atac asupra unei baze inamice situa
te la 32 km de Saigon — Cu Chi 
— punctul cel mai apropiat de ca
pitala sud-vietnameză în decursul 
actualei ofensive.

Dc asemenea, agențiile de presă 
relatează că pc al treilea front — 
în nordul Vietnamului de sud — 
au continuat, în diverse puncte, ata
curile patrioților împotriva puncte
lor întărite ale armatei saigoneze.

In acest timp, aviația S.U.A. a 
efectuat aproape douăzeci noi rai
duri asupra unor zone de pe cele 
trei fronturi sud-vietnameze, lansînd 
sute dc tone de bombe.

este 
pu- 

care,

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în cadrul se
siunii Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare, ale cărei dez
bateri finale se desfășoară la 
Addis Abeba, împăratul Etio
piei, Haile Selassie, s-a pronun
țat pentru intensificarea spriji
nului acordat mișcărilor de e- 
berare națională de Pe continen
tul african. Totodată, șeful sta
tului etiopian a condamnat ac
tele de agresiune comise de for
țele portugheze împotriva sta
telor independente aflate în ve
cinătatea coloniilor africane ale 
Portugaliei, menționînd. în spe
cial, bombardamentele între
prinse recent de aviația portu
gheză asupra teritoriului Tan
zaniei. Șeful statului etiopian a 
cerut să se ia măsuri ca aseme
nea acte agresive să nu se mal 
repete.

Cea de-a treia și ultima eta
pă a sesiunii Comitetului O.N.U 
pentru decolonizare, care are 
loc în capitala etiopiană, va e- 
xamina situația din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, pre
cum și problema administrării 
ilegale de către guvernul de la 
Pretoria a teritoriului Namibiei.

BERLIN 26 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat ziarului 
„Neues Deutschland11 și agenției 
A.D.N., Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., s-a 
referit la recentele evenimente 
politice din R. F. a Germaniei.

„In aceste zile, R.F. a Germa
niei se află în fața unei hotărâri 
care trage greu în cumpănă. Ea 
trebuie să aleagă între destinde
re și agravarea situației. între 
colaborare și război rece, între 
normalizarea relațiilor — incluj 
siv cu R.D. Germană — sau o 
nouă înăsprire a confruntării", a 
spus Erich' Honecker. El a rele
vat apoi necesitatea ca depută
ții din Bundestagul vest-german 
să fie conștienți de această am
plă răspundere și să folosească 
toate posibilitățile pentru 
prin ratificarea tratatelor 
U.R.S.S. și cu Polonia, să 
poată crea o situație nouă 
Europa, spre folosul tuturor.

ca, 
cu 
se 
în 

. . „A
profita de această ocazie este în 
interesul păci; și al cetățenilor 
celor două state germane, este 
un imperativ al vremii11 — a 
relevat primul secretar al C.C. 
al P.S.U.G. In context, el a ară
tat că, ceea ce se întîmplă, la 
ora actuală. Ia Bonn „nu mai 
este o chestiune care privește 
doar R.F. a Germaniei11. „In mod 
practic, 
tag pe

dezbaterea din Bundes- 
marginea bugetului ur-

Protesfe fafă 
moțiunii de cenzură contra 

cancelarului

de depunerea

W. Brandt
BONN 26 (Agerpres). — In 

mai multe centre industriale 
din R.F. a Germaniei s-au în
registrat, în aceste zile, scurte 
întreruperi ale lucrului în semn 
de protest față de depunerea 
moțiunii de cenzură contra can
celarului Willy Brandt de către 
opoziția creștin-democrată, a a- 
nunțat, la Dusseldorf, Confede
rația vest-germană a sindicate
lor (D.G.B.).

în-
se-
re-

Asemenea acțiuni au fost 
registrate, în special, într-o 
rie de centre importante din 
giunea Ruhr-ului. La Dortmund 
Comitetul de întreprindere de 
Ia oțelăriile Hoesch a evocat, 
într-un comunicat adresat gru
purilor parlamentare social-de
mocrat, liberal și creștin-demo- 
crat, posibilitatea declanșării li
nei greve generale.

mează să fie luată drept pretext 
pentru a se răsturna un guvern 
care se pronunță pentru ratifi
carea tratatelor dintre R.F. a 
Germaniei și U.R.S.S. și dintre 
R.F. a Germaniei și R.P, Polo
nă" — a relevat Erich Honecker, 
arătînd că, „prin inițiativa lor, 
domnii Barzel și Strauss între
prind periculoasa încercare de 
a întoarce înapoi roata istoriei".

„Ca și în trecut, pornim de la 
premisa că rațiunea se va im
pune, că planul aventurist al 
domnilor Barzel Și Strauss va 
eșua Și, la începutul lunii mai, 
va avea loc ratificarea tratate
lor în Bundestag. După cum se 
știe, aceasta este, de asemenea, 
o premisă pentru noi pași pe 
calea destinderii" — a spus 
Erich Honecker. In această or
dine de idei, primul secretar 
al C.C. ------------
cordul cvadripartit asupra Ber
linului 
privire 
le R.D. 
maniei, 
încheiate de guvernul R.D.G. cu 
Senatul Berlinului occidental. 
„Se înțelege că toate acestea nu 
pot intra în vigoare decît dacă 
tratatele semnate la Moscova și 
Varșovia vor fi ratificate" — a 
arătat Erich Honecher.

Acordul privind traficul între 
R.D.G. și R.F. a Germaniei, 
aflat în faza pregătitoare, a 
fost apreciat de primul secretar 
al C.C. al P.S.U.G. drept o parte 
a procesului de normalizare în
tre cele două state.

In cadrul interviului, primul 
secretar al C.C. al P.S.U.G. a 
reamintit declarațiile pe care 
le-a făcut în cursul vizitei în 
R.P. Bulgaria, potrivit cărora, 
o dată cu ratificarea tratatelor 
de la Moscova și Varșovia, ar 
putea fi inițiată, de asemenea, 
o evoluție „care să ducă la o 
conviețuire pașnică între R.D. 
Germană și R.F. a Germaniei, 
la relații normale de bună ve
cinătate, în perspectiva reali
zării unei coexistențe și cola
borări în interesul păcii, al ce
tățenilor celor două state".

ai P.S.U.G. a amintit a-

occidental, acordul cu 
la tranzit între guverne- 
Germane și R.F. a Ger- 
precum și convențiile

BONN 26 (Agerpres). — Miercuri 
au început în Bundestag dezbaterile 
pe marginea proiectului de lege gu
vernamental asupra bugetului de 
stat al R. F. a Germanici pc anul 
1972.

In cursul dezbaterilor, ministrul 
alimentației, agriculturii și silvicul
turii, Josef Ertl, i-a acuzat pc li
derii opoziției U.C.D./U.C.S. că 
„prin manevrele lor politice, fac ca 
R. F. a Germaniei să treacă, în pre
zent, printr-o criză periculoasă".

După cum transmite agenția 
D.P.A., luînd cuvîntul în ședința 
de după-amiază, cancelarul Willy 
Brandt, a spus că „politica externă 
a guvernului federal nu este decît 
încercarea simplă, dar reușită, de a 
se pune în concordanță cu tendin
țele internaționale dominante. A- 
ceastă politică se călăuzește — a 
subliniat cancelarul — după crite-

riul realizării securității într-o lume 
care se schimbă atît de rapid".

In continuare, Brandt a reproșat 
opoziției — că se dedă la o polemi
că exagerată și i-a cerut să nu facă 
abstracție de realități. După apre
cierea cancelarului, opoziția a pier
dut simțul realităților și în dome
niul politicii interne. Cancelarul a 
lanSat un apel populației și orga
nizațiilor din R. F. a Germanici 
„să păstreze măsura în actuala ■ si
tuație internă, care a devenit acută".

Willy Brandt a subliniat că „ra
tificarea tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia determină Viitorul relațiilor 
cu aceste țări, intrarea în vigoare 
a acordului cvadripartit asupra Ber
linului, eforturile de reglementare a 
relațiilor cu Republica Democrată 
Germană, precum și participarea 
R.F.G. la politica de destindere 
Est-Vest“.

Declarația
Uniunea Germană a Păcii

— Parti- 
a Păci i 

a dat publicității o declarație 
prin care cheamă toți oamenii 
de bună credință din R.F.G. să 
participe la noi manifestări în 
sprijinul ratificării de către 
Bundestag a tratatelor cu 
U.R.S.S. și cu R.P. Polonă. „A- 
ceste tratate — se spune în de
clarație

BONN 26 (Agerpres). 
dui Uniunea Germană

— slujesc pacea, secu-

Partidului

ritatea și progresul social. Elo 
trebuie să fie ratificate".

Tn declarație este condamna
tă activitatea opoziției U.C.D./ 
U.C.S., care încearcă să împie
dice ratificarea tratatelor sem
nate la Moscova și Varșovia. 
Opoziția, relevă declarația, nu 
se bazează pe sprijinul alegăto
rilor. ci mizează pe acei depu- 
tați care ignoră voința majori-* 
tații electoratului.

Congresul Federației 
naționale a minerilor 
metalurgiștilor peruani

În legătură cu reluarea 
convorbirilor de la Paris 
în problema

PARIS 26 (Agerpres). — De
legația Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la convor
birile de Ia Paris asupra Viet
namului a publicat, miercuri 
dimineața, o declarație în care 
anunță că „va 
148-a ședință a conferinței, ca
re se va reuni joi, 27 aprilie, 
„ca deobicei" — transmite agen
ția France Presse. Delegația 
G.R.P. și-a reafirmat „voința de 
a reglementa pașnic problema 
sud-vietnameză pe baza planu
lui în 7 puncte al G.R.P. — 
plan ale cărui două puncte- 
cheie au fost precizate".

Conferința de la Paris a fost 
întreruptă' de partea americană 
a reamintit delegația G.R.P. —, 
declarând, pe de altă parte, că, 
„pentru ca tratativele să poată 
ajunge Ia o reglementare co
rectă, partea americană trebuie 
să negocieze cu seriozitate pe 
baza respectării drepturilor na
ționale fundamentale ale popo
rului vietnamez".

Delegația Republicii Democra
te Vietnam a anunțat, de ase
menea, că va participa la ședin
ța de joi a Conferinței de la 
Paris.

© in baza noii legi pentru 
reformă agrară, guvernul peru
an a acordat vaste suprafețe de 
pămînt triburilor care populea
ză pădurea tropicală peruană și 
care pînă acum duceau o viață 
nomadă. De noile măsuri a be
neficiat, în primul rînd, comu
nitatea Pumpuriani, căreia i s-a 
dat în folosință o suprafață de 
peste 500 ha în zona Chanclia- 
mayo. Suprafețe asemănătoare 
au primit și membrii comuni
tății Santa Rosa de Chivis. Ac
țiunea este în curs 
rare.

de desfășu-

Moscova. Cu acest prilej, a a- 
vut Ioc o convorbire care s-a 
desfășurat înitr-o atmosferă, 
cordială, tovărășească — infor
mează agenția T.A.S.S.

® Peste 50 000 de persoane 
au manifestat, 
de mar(i, 
împotriva 
S.U.A. în 
ția a fost 
de organizații, partide și sindi
cate franceze.

în cursul serii 
în capitala Franței 

războiului dus de 
Vietnam. Demonstra- 
organizată de o serie

participa la a

vietnameză
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

Ronald Ziegler, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, a anun
țat că Statele Unite, de acord 
cu autoritățile de la Saigon, 
sînt gata să reia, joi, negocieri
le de pace de la Paris, întrerup
te, după cum se știe, la 23 mar
tie a.c. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a precizat, pe de 
altă parte, că „reluarea negoci
erilor de la Paris de către 
S.U.A. nu înseamnă încetarea 
bombardamentelor americane a- 
supra R.D. Vietnam11.

lider
laburist
fost ales marți în

Edward

Noul
Partidului
Britanie a 
persoana lui Edward Short, 
fos.t ministru în cabinetul „fan
tomă" al lui Harold Wilson.

adjunct al 
din Marea

@ Un nou proces, intentat 
foștilor militari naziști Franz 
Wunsch și Otto Graf, originari 
din Austria, a început la Viena. 
Cei doi sînt acuzați de a fi par
ticipat la uciderea in masă a 
numeroși deținuți în lagărul de 
exterminare de la Auschwitz.

@ Agenția TASS anunță că 
președintele Republicii Arabe 
Egipt și al Uniunii Socialiste

Arabe, Anwar Sadat, va face o 
vizită în Uniunea Sovietică, în- 
cepînd de la 27 aprilie, la invi
tația C.C. al p.C.U.S, și a gu
vernului U.R.S.S.

(Redacția și ațjnumșjrâția i Petroșani, sfrada Repub Jicij Nr, £0, telefon i 1662

© In orașul Odensee a avut 
Ioc conferința adversarilor ade
rării Danemarcei Ia Piața comu
nă, participanții exprimîndu-.și 
refuzul hotărît față de decizia 
guvernului și a Parlamentului 
de a adera Ia acest organism. 
A fost adoptată o rezoluție ca
re lansează un apel poporului 
danez de a se pronunța împo
triva aderării cu ocazia refe
rendumului în această proble
mă ce urmează să aibă loc la 
2 octombrie.

© Agenția TASS anunță că, 
la invitația C.C. al P.C.-U.S, și 
a guvernului sovietic, primul 
secretar al C.C. al P.C. din Cu
ba și prim-ministru al guvernu
lui Revoluționar al Republicii 
Cuba, Fidel Castro, va face o 
vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S.. la sfîrșitul lunii iunie.

■

.

© Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a 
primit delegația Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace, con
dusă de Alois Indra, președin
tele Adunării, care se află la

© La Belgrad a avut loc o 
ședință a Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. Au fost exa
minate probleme privind pregă
tirile în vederea celei de-a treia 
Conferințe a U.C.I., care va a- 
naliza activitatea Uniunii Co
muniștilor în rîndul tineretului 
iugoslav.

© Președintele Bourguiba a 
anunțat că va efectua, în cursul 
lunii mai, o vizită oficială în 
Algeria — informează agenția 
France Presse.

Și
LIMA

pitala Perului s-au deschis lucrările 
celui de-al IlI-lea congres al Fede
rației naționale a minerilor și me- 
talurgiștilor peruani, organizație ca
re reunește 45 000 de membri. Pe 
ordinea de zi a lucrărilor congresu
lui figurează raportul Comitetului 
național executiv, probleme organi-

26 (Agerpres). — In ca- zatoricc, dezbateri în legătură cu 
condițiile dc muncă și viață ale oa
menilor muncii, probleme ale miș
cării muncitorești și ale unității și 
solidarității în lupta pentru apăra
rea suveranității naționale și inde
pendenței economice, împotriva pre
siunilor monopolurilor străine.

Zborul spre Pămînt 
al navei „Apollo-16“
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Marți, la ora 20,43 GMT, Tho
mas Mattingly a părăsit cabina 
de comandă, ieșind pentru plani
ficata „plimbare spațială", in mo
mentul în care nava se afla la 
300 000 de kilometri de Terra. 
Scopul acestei plimbări este re
cuperarea casetelor aparatelor de 
filmat cu care a fost dotată ca
bina de comandă. Prima opera
țiune pe care Mattingly a efec
tuat-o în momentul ieșirii în spa
țiu a fost punerea în funcțiune a 
unei camere de televiziune, care a 
transmis în întregime „plimbarea 
spațială".

efectuarea celor două experimen
te biologice.

★
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Membrii echipajului navei spa
țiale „Apollo-16" au început, 
miercuri dimineața, la ora 3 și 33 
de minute (GMT), o nouă peri
oadă de odihnă de opt ore — a 
anunțat centrul de control de la 
Houston. La ora amintită, nava 
se găsea la o distanță de 284 330 
de kilometri de Pămînt și îna
inta cu o viteză de 4 764 kilome
tri pe oră.

★
★

HOUSTON 26 (Agerpres). — 
„Plimbarea spațială" a „vidturu- 
lui solitar" — Thomas Mattingly 
— a decurs în condițiuni excelen
te, s-a anunțat la centrul de con
trol de la Houston, la cîteva mi
nute după ce astronautul s-a în
tors la navă. Cea de-a patra ie
șire în spațiul cosmic prevăzută 
în programul celei de-a cincea mi
siuni „Apollo", a durat 62 de 
minute și a permis recuperarea 
casetelor aparatelor de filmat și

HOUSTON 26 (Agerpres). — 
Condițiile meteorologice în zona 
unde va avea loc amerizarea ca
binei de comandă „Apollo-16" 
vor fi satisfăcătoare — anticipea
ză serviciul de resort al N.A.S.A. 
Oceanul va fi relativ liniștit — 
valurile nu vor depăși un metru 
— iar cerul va fi punctat doar 
de nori răzleți. Capsula spațială 
urmează să ia contact cu apele 
Pacificului, după cum s-a anun
țat, la aproximativ 2 400 km sud 
de Honolulu, joi la ora 21,44 
(ora Bucureștiului).

PRAGA 26 (Agerpres). — La 
Liberec s-a disputat dubla în
tîlnire internațională de popi
ce dintre reprezentativele Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Sporti
vii români au cîștigat, la dife
rențe apreciabile, ambele me
ciuri : 5 428 — 5 264 popice
doborîte la masculin și 2 495 — 
2 355 p.d. la feminin. Concursu
rile individuale au fost domina
te, de asemenea, de sportivii 
români.

ISLAMABAD 26 (Agerpres). — 
In localitatea pakistaneză Murree 
tțu început, miercuri, convorbiri în
tre reprezentanții speciali ai preșe
dintelui Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, și ai primului ministru al 
indiei, Indira Gandhi, consacrate 
pregătirii agendei viitoarei întilniri 
dintre cei doi oameni de stat.

Intr-o declarație făcută la sosi
rea la Islamabad, conducătorul de
legației indiene, Durga Prașad Dhar, 
a subliniat că scopul misiunii sale 
ește „de a discuta și înlesni ca cele 
două părți să aibă convorbiri fruc- 
twase și încununate de succes Jn 
yutorul apropiat". La rîndul său, 
uit purtător de cuvînt oficial pa
kistanez a relevat — potrivit age'n-

ției Reuter — o nota pozitiva 
marcabilă în declarația făcută 
sosire de conducătorul delegației 
diene, și și-a exprimat speranța 
negocierile de la Murree Vor putea 
duce la o apropiată întîlnire între 
președintele Bhutto și premierul In
dira Gandhi. „Sperăm în mod sin
cer, a spus el, că un capitol regre
tabil s-a încheiat și că în viitor 
vom putea trăi în bună vecinătate".

Delegația pakistaneză la aceste 
convorbiri este condusă de Aziz 
Ahmed, secretar general în Ministe
rul Afacerilor Externe. Conducăto
rul delegației indiene deține func
ția de președinte al Comitetului 
pentru planificare politică în Minis
terul de Externe.

. KwSb-
j

LISABONA 26 (Agerpres). — 
In ziua a doua a turneului in
ternațional de fotbal (juniori) 
de la Lisabona s-au înregistrat 
următoarele rezultate i Steaua 
Roșie Belgrad — Glasgow Ran
gers 3—0 ; Ajax Amsterdam — 
Cagliari 1—0 ; Academica Co
imbra — F.C. Porto 1—0 ; Vito
ria Setubal — Benfica Lisabo
na 1—0.

In clasamentul competiției 
conduce Ajax Amsterdam cu 4 
puncte.

S

propiere de Viena) concursul 
internațional de motocros dotat 
cu „Marele premiu al Austriei", 
competiție contînd pentru cam
pionatul mondial la clasa 500 
cmc. După disputarea a două 
manșe, în clasamentul final pe 
primul loc s-a clasat belgianul 
Roger de Coster (pe „Suzuki") 
cu 2 puncte. L-au urmat vest- 
germanul Willy Bauer (pe 
„Maico") — 5 puncte, suedezul 
Ake Jonsson (pe „Maico") — 8 
puncte și cehoslovacul. Jan 
Stodulka (pe „C. Z.“) — 8 punc
te.

Alfred Hagn, cronometrat cu 
timpul de 2’31”70/100, urmat de 
cehoslovacul Miroslav Sobor 
— 2’33”84/100 și românul Dan 
Cristea — 2’35” 38/100. Schiorul 
austriac Franz Vogler, unul din
tre favoriții cursei, s-a situat pe 
locul 7 cu 2’40”52/100.

Proba feminină, desfășurată 
pe o pîrtie în lungime de 1 100 
m (39 de porți), a fost cîștiga- 
tă de campioana vest-germană 
Roși Mittermaier cu 1T [”29/100.

VIENA 26 (Agerpres). — Nu
meroși spectatori au urmărit pe 
circuitul de la Sittendorf (îți a-

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
In apropiere de Terskol au în
ceput întrecerile concursului 
internațional de schi alpin pen
tru „Cupa Elbrus", competiție 
la care participă sportivi și 
sportive din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.F. a Germani
ei, Iugoslavia. Polonia, Româ
nia și U.R.S.S.

In prima zi s-au disputat 
probele de slalom uriaș. La 
masculin, pe o pîrtie în lungi
me de 1 300 m (52 de porți), vic
toria a revenit vest-germanului

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Luptătorii români au obținut 
victorii spectaculoase în turul 
trei al campionatelor europene 
de lupte libere de la Katowice. 
Astfel, în limitele categoriei 82 
kg, Ion Dumitru l-a învins pc 
campionul Turciei, Boulbul. La 
categoria peste 100 kg, Ștefan 
Stîngu a cîștigat prin tuș în fa
ța cehoslovacului Vlasak. Tot 
prin tuș, „semigreul" Enache 
Panaite a dispus de spaniolul 
Esposito. O victorie înainte de 
limită a repurtat Petre Poale- 
lungi (cat. 6’8 kg) în meciul cu 
Rasih (Cipru).

MUNCHEN 26 (Agerpres). — 
Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice cie vară de la 
Munchen a primit un fragment 
dintr-o coloană de piatră, pro
venind dintr-un templu al stră
vechii localități Olympia, lea
gănul Jocurilor antice. Acest 
dar a fost oferit de Oficiul cen
tral de turism al Greciei și 
poartă inscripția : „Olympia-776 
i.e.n.-Munchen 1972".

Potrivit părerii experților, 
fragmentul de coloană are o ve
chime de 2 700 de ani.

Vineri și sîmbătă, sala spor
turilor Floreasca din Capitală 
va găzdui întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre re
prezentativele Canadei și Româ
niei. Din rîndul gimnastelor ro
mânce care se vor alinia Ia 
startul întrecerilor remarcăm, 
prezența Elenei Ceampelea, cîș- 
tigătoareia ultimei ediții a cam
pionatelor internaționale ale Ro
mâniei, precum și a altor com
ponente ale lotului olimpic t 
Alina Goreac, Anca Grigoraș, 
Felicia Dornea, Mariana Ghe- 
ciov etc. (Agerpres)
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