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La încheierea primului
trimestru

Bilanț fructuos în
economia municipiului
dar și rezerve interne

valorificate sub
posibilități și cerlnfe

a președintelui
Republicii Democratice Sudan,

Gaafar Mohammed Nimeiri

S-a scurs primul trimestru din acest an, anul hotărîtor al cincinalului. După trei luni de .activitate bilanțul realizărilor pe întreg municipiu reflectă o intensă participare a majorității colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, la îndeplinirea cît mai exemplară a sarcinilor de plan, la ridicarea activității economice pe noi trepte ale eficienței prin valorificarea potențialului și a resurselor interne, promovarea progresului tehnic, a atitudinii înaintate față de muncă, față de îndatoririle ce revin salariaților.O sinteză a acestui bilanț reflectă, astfel, îndeplinirea planului producției globale industriale, pe municipiu, în proporție de 101,4 la sută, și a planului producției marfă vîndută și încasată în proporție de 100,8 la sută. Obținerea acestor rezultate exprimă de la sine plusul de mobilizare a colectivelor de muncă, sporul de preocupări în conducerea competentă, pătrunsă de responsabilitate a activității economice prin măsuri chibzuite pentru asigurarea forței de muncă necesare și ridicarea calificării acesteia pentru a- provizionarea optimă a brigăzilor și formațiilor de lucru cu materii și materiale, organizarea judicioasă a muncii în abataje sau ateliere.Pe un prim loc se situează, și de această dată, unitățile miniere ale Centralei cărbune-

lui Petroșani al căror aport la depășirea planului producției globale industriale pe economia municipiului însumează peste 11 milioane lei. După cum s-a arătat în ziarul de ieri, cu excepția minelor Lupeni, toate și-au pian, nomia națională, un plus de 6 021 tone cărbune net. S-au obținut depășiri ale planului de producție și de către F. F A. „Viscoza" Lupeni, la sortimentul fire de mătase, cu 500 kg, de către întreprinderea de industrie locală, la mobilă cu 16 mii lei, uși-ferestre cu 14 mp. confecții metalice cu 8 mii lei și agregate de carieră cu 500 mc. Unitatea de exploatare a lemnului a obținut, peste sarcina de plan, 150 mc lemn de fag pentru construcții rurale, 361 tone lemn de foc fasonat, 315 mc cherestea de rășinoase și 777 bucăți traverse înguste, iar întreprinderea de morărit și panificație a raportat un plus de 52 tone de produse de panificație vîndute peste plan populației. Termocentrala Pa- roșeni a contribuit, de asemenea, în mod substanțial la îndeplinirea planului de energie electrică livrată sistemului energetic național. Acestor u- nități economice Ii se adaugă și altele, în care formațiile de lucru s-au mobilizat intens, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la producție, construc-

Bărbăteni și Aninoasa celelalte exploatări îndeplinit sarcinile de extrăgînd, pentru eco-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Buseina Nimeiri, au fost miercuri oaspeții județului Brașov,Cei doi șefi de stat au fost însoțiți de tovarășii Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe și alte persoane oficiale române. De asemenea, la vizita în județul Brașov au luat parte Mansour ministrul afacerilor Ibrahim ministrul economiei Ie. Bona Malwal, adjunct ministrului informațiilor culturii și alte persoane ficiale care îl însoțesc președintele Nimeiri.La plecarea din București, în Gara Băneasa, președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed Nimeiri au fost conduși de tovarășii Manea Mănescu, Gheorghe Emil Drăgănescu, de bri ai guvernului alte persoane române. Era de față Tag Elsir Mohamed Abbas, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Democratice Sudan la București. Numeroși bucureșteni au făcut o călduroasă manifestație de simpatie, aclamînd îndelung pe cei doi șefi de stat.In gara Predeal, unde trenul poposește pentru citeva minute, un mare număr de locuitori ai orașului, oameni ai muncii aflați la odihnă, turiști .- au făcut o entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd în ace-

Moneim Khalid, externe, Mansour, naționa- al Și o- pe

Cioară, mem- Și oliciale

Premisele rezultatelor buneStrăduința, munca bine organizată s-au concretizat la sectorul III al E. M. Dîlja in îndeplinirea cu aproape 7 zile mai devreme a planului de producție pe trimestrul I al anului 1973. De la începutul anului și pînă la încheierea trimestrului colectivul sectorului a extras peste plan 3 491 tone cărbune.Cum s-a putut ajunge la aceste frumoase rezultate ? întrebarea am adresat-o inginerului Iosif Bocan, adjunctul șefului de sector.— In primul rînd rezultatele bune obținute în acest trimestru se datoresc faptului că efectivul brigăzilor a fost completat cu muncitori corespunzători. In al doilea rînd, ele sînt rodul depășirii, de la începutul anului și pînă în prezent, a randamentului pe sector cu 100 kg cărbune pe cap de muncitor în fiecare schimb.Printre măsurile importante ce au fost înfăptuite de conducerea sectorului, sub îndrumarea organizației de partid, pentru asigurarea planului de producție s-au numărat: terminarea pregătirii abatajului

cameră nr. 4, stratul 5, blocul IV precum Și a abatajului 7 A, stratul 3, blocul III vest. Cele două abataje au fost date în funcție în trimestrul I și au lucrat cu randamentul scontat; fapt ce a permis ca sectorul III producție, numai în luna martie să dea 1 576 tone cărbune peste plan.Am stat de vorbă și cu secretarul organizației de bază, Emeric Nagy, maistru miner, bun cunoscător al treburilor din sector. De la dînsul am aflat că plusul la cărbunele extras se datorește, de asemenea, entuziasmului cu care a muncit întregul colectiv al sectorului dar mai mult brigăzilor conduse de Pavel Tașnadi de la abatajul cameră nr. 7, stratul 3, blocul III vest și Mihai Cozma din abatajul ca- . meră nr. 2, stratul 3, blocul III care și-au justificat pe deplin renumele de mineri fruntași, realizînd in luna martie planul de producție în proporție de 112,9, respectiv 112,5 la sută.Carol LASZLO, E. M. Dîlja
AIn ziua de 2 aprilie .în cartierul Aeroport constructorii șantierului Petroșani au început erările de glisare anou bloc, Gl-2 cu 66 apartamente. Gigantul edificiu edilitar (cu 10 etaje plus

a.c. VI, nr.l lu- unui

Brașov

sentimente- cu care au oaspeții în pe meleagu- a țării.

ai județuluilași timp sentimentele de stimă și prietenie față de solii poporului sudanez. Cei doi șefi de stat au răspuns ura- lelor celor prezenți.Ora 10,15. Trenul special sosește în gara Brașov. Mii și mii de cetățeni au venit să întîmpine pe conducătorul statului nostru tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe oaspetele poporului nostru, președintele Gaafar Mohammed Nimeiri, pe tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Buseina Nimeiri. Primirea făcută de către brașoveni a reprezentat încă din primele momente o vie expresie a lor de prietenie fost înconjurați tot cursul vizitei rile acestei părțiO gardă alcătuită din militări ai trupelor de vînători de munte, luptători ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei prezintă onorul celor doi șefi de stat. Sînt de față președintele Consiliului popular județean Brașov, Constantin Drăgan. Constantin Cîrțînă, primarul municipiului, și alte oficialități locale.După străvechea datină românească, oaspeților le oferită pîine și sare, sînt vitați să guste din ploști vin.Vizita întreprinsă apoi citeva unități industriale agricole din acest județ o pondere însemnată în economia țării noastre oferă oaspeților prilejul de a cunoaște, după contactul avut cu realitățile României socialiste, în Capitala țării, nov aspecte ale dezvoltării econo- mico-sociale a patriei noastre, de a vedea în mod direct, nemijlocit entuziasmul cu care întregul popor înfăptuiește neabătut politica partidului și statului, bucuria și entuzias-

este in- cuinȘi cu

mul cu care oamenii muncii îl primesc pe înaltul conducător al statului, tovarășul Ceaușescu.Piața Gării și noul cartier oferă o imagine sugestivă a dezvoltării moderne a acestui vechi centru transilvănean.In aclamațiile entuziaste a- le mulțimii, cei doi șefi de stat iau loc într-o mașină deschisă și se îndreaptă spre Uzina de tractoare.Coloana oficială străbate cartierul gării — un adevărat oraș satelit construit în ultimii ani, unde locuiesc peste 10 000 de familii, în marea lor majoritate constructori de tractoare.împreună cu cartierul Steagul roșu, din imediata apropiere, unde au fost înălțate peste 11 000 de apartamente, întreaga zonă constituie o replică modernă a bătrînului Brașov — o expresie a dezvoltării puternice, economice și sociale, pe care a cunoscut-o în ultimele două decenii orașul de la poalele Tîmpei. Noile cartiere, sînt o mărturie a grijii permanente a statului nostru față de ridicarea necontenită a nivelului de viață al populației.Pe întregul traseu străbătut, mii și mii de oameni aclamă pe cei doi șefi de state pentru prietenia româno-su- daneză.Uzina de tractoare: In în- tîmpinarea oaspeților au venit loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Gheorghe Trică, directorul Centralei industriale pentru autovehicule, tractoare și mașini agricole, conducătorii uzinei.Directorul general al întreprinderii, Vasile Sechel, exprimă președintelui Gaafar Mohammed Nimeiri sentimentele calde de prietenie pe ca-
(Continuare in pag. a 4-a)

Convorbiri oficiale între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele

GaafarPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri, au continuat în cursul zilei de miercuri, convorbirile oficiale.împreună cu șefii de state ai celor două țări se aflau tovarășa Elena Ceaușescu doamna Buseina Nimeiri.La convorbiri au participat: Din partea română: IlieVerdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, IonPățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul
Și

îndeplinirea sarcinii trasate

Mohammedcomerțului exterior, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, și alte persoane o- ficiale.Din partea Republicii mocratice Sudan: Khalid, ministrul externe, Ibrahim Mansour, ministrulnaționale, Bona Malwal, adjunct al ministrului informațiilor și culturii, Gamal Mohamed Ahmed, ambasador în Ministerul Afacerilor Exter-

De- Mansour afacerilor Moneim economiei

Nimeirine, Gindeel Ibrahim Gindeel, adjunct al secretarului general pentru problemele cabinetului.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed Nimeiri au examinat, într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, le întîlnirilor de lucru membrilor și sudanez, hotărîrilor mun acord state, au pus la punct țiuni de cooperare economică bilaterală. (Agerpres)
guvernelor care, în convenite de cei doi

rezultate- i ale român spiritul de co- șefi de noi ac-

CONVORBIRI ECONOMICE
(Continuare in pag. a 3-a)

Vedere spre mina Livezeni din fuga... autobuzului.Foto: Ion LEONARD

A început 
glisarea 

unui 
nou bloc

parter) va fi primul bloc construit în Valea Jiului care va prezenta un aspect inedit dicate tele din 2 partaunente cu cite 3 camere) avînd un confort de categoria I.Complexele care le reclamă cestui bloc sînt, maistrul VictorTermenul de predare este prevăzut pentru sfîrșitul trimestrului III.

față de celelalte ri- anterior : apartamen- sale vor fi compuse și 3 camere (22 a-
lucrări înălțarea conduse Voicu. de prevăzut

pea-de

ROMANO-POLONEZE
o datorie de onoare a fiecărui comunist

Organele și organizațiile de partid, toți comuniștii din municipiu se află în fața unor sarcini sporite, izvorîte din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c., documente care orientează, jalonează perfecționarea activității economice, îmbunătățirea muncii politico- organizatorice.In lumina hotărîrilor proprii, comitetul municipal de partid a repartizat celor 101 membri plini și supleanți ai comitetului, sarcina de a răspunde de organizații de partid, în sensul de a ajuta concret birourile organizațiilor de bază pentru perfecționarea stilului de muncă, pregătirea și desfășurarea adunărilor generale de partid, rezolvarea problemelor și propunerilor făcute de comuniști. Se poate evidenția în acest sens preocu-

parea. membrilor comitetului orășenesc de partid Vulcan, ai comitetelor de întreprinderi din acestă localitate pentru participarea activă la adunările generale și la întreaga viață de organizație, adueîn- du-și o contribuție la rezolvarea unor în spirit de înaltă bilitate în domeniul organizatoric, sau de altă natură. Membrii comisiilor organizatorice de pe iîngă comitetele de , partid ale orașelor Lupeni, Vulcan, Petrila, de. la minele Lupeni, Lonea, Dîlja, au avut ca sarcină să asigure înfăptuirea planurilor de măsuri ale comitetelor județean și municipal de partid, cu privire la îmbunătățirea activității de selecționare, creștere, promovare și educare a cadrelor, în scopul înfăptuirii sarcinilor actuale și de pers-

valoroasă probleme responsa- economic,

pectivă ce de muncă precum și cu privire poziția și țiilor de partid. Alte colective alcătuite din membrii comisiei de propagandă și alți factori de răspundere s-au preocupat de a controla modul cum se desfășoară învățămîn- tul de partid, aportul organelor sindicale la munca politică de masă în lumina sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. Un obiectiv de seamă al membrilor comisiilor economice este acela de a veghea pentru îndeplinirea obiective-

revin colectivelor din Valea Jiului planul de măsuri la efectivul, com- structura organiza-

(Continuare in pag. a 3-a)

Miercuri, tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și tovarășul Mieczyslaw Jagielski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, președintele Comisiei de Planificare, au avut convorbiri cu privire la coordonarea planurilor pe anii 1976—1980 și pe o perioadă mai îndelungată.Cu prilejul schimbului de păreri, președinții organelor centrale de planificare din România și Polonia au cons-

tatat că relațiile economice dintre cele două țări se dezvoltă cu succes, că există noi posibilități pentru a extinde în continuare colaborarea cooperarea economică, cest sens tituțiile sprijine exterior pentru majorarea volumului livrărilor reciproce de mărfuri din anii 1974—1975 peste prevederile Acordului de lungă durată și, de asemenea acțiunile de cooperare industrială și tehnico-științifică.Convorbirile s-au desfășurat într-un spirit de cordialitate și înțelegere deplină.

Și In a- s-a convenit ca ins- de planificare să organele de comerț din cele două țări

(Agerpres)

Urc împreună cu maistrul 
Iosii Maghiar prin pădurea 
deasă de molizi. îmi vorbeș
te cu o deosebită satisfacție 
despre bărbații harnici a că
ror activitate o coordonează 
de ani de zile. Zăpada mare și 
deasă face ca mersul să devină 
tot mai greoi, iar printre 
copaci vîntul suflă cu înver
șunare.

— Acum, dacă ați intrat 
în horă, trebuie să jucafi — 
zice maistrul. Adică, vrea să 
spună că, dacă mi-am prb- 
pus să scriu ceva despre 
munca și via[a forestierilor, 
nu trebuie să nu iau în con
siderare surprizele oferite de 
natură. Urcăm în continuare. 
Deodată însoțitorul meu se 
oprește Ungă un izvor 
în drum. Gustă 
apoi adaugă :

— Din izvorul 
de 17 ani. Are o 
curată. Foarte curată.

Șaptesprezece ani în 
mun/i. Ce minunat sună cînd 
spui cuiva că de la vîrsta

majoratului ai muncit și trăit 
aici printre brazi, molizi, 
fagi și ai crescut o dată cu 
ei.

Urcușul îmi devenise fa
miliar. Nu prea mai luam in 
considerare nici zăpada, nici 
vîntul. Deodată maistrul se 
oprește lingă un copac înalt.

tîrziu îi urmează altul. Este 
cel al izbirii copacului de 
pămînt. Maistrul intervine 
din nou.

— Ăștia sînt ai Iui Gheor
ghe Muți. O brigadă venită 
de prin părțile Năsăudului

Citeva minute mai tîrziu, 
în apropierea bornei kilome-

Gheorghe Muți ce înseamnă 
pentru brigada lui munca 
aici în parchetele forestiere, 
cum e traiul la cabana unde 
locuiesc, alimentația și de 
ce ar mai fi nevoie pentru ca 
activitatea lor să tie tot mai 
rodnică pe viitor. Intr-o ar
delenească pură îmi spune

Ecouri ale „uzinei fără acoperiș"

putină
atiat 
apă,

beauacesta
apă rece și

II privește cu atenfie. La iei 
de atent 11 privesc și eu. La 
vreo cinci metri de la sol, a- 
vea pe tulpină, de jur îm
prejurul ei, o umplutură ma
re și groasă.

— In tinerețea lui copacul 
acesta a fost 
drept, mare, 
că inima lui

...Caaadee I
prelung. Citeva secunde mai

lovit. A crescut 
Ce păcat însă 
e bolnavă...

Ecoul sună

trice de pe drumul national 
Petroșani — Rîmnicu Vîlcea, 
mai precis la 
fac 
lui 
de 
lă,
Pop, Nicolae și
Buhai, niște băieți bine le
gați, cu fetele senine și zîm- 
betul pe buze. II întreb, 
bunăoară, pe comunistul

kilometrul 21, 
cu brigada 

mina cu șeful 
Ștefan Ciocîr-

cunoștință
Muți. Dau 
brigadă, cu 
Gheorghe Ciuta, Macedon 

Gheorghe

că la cabana unde locuiesc 
se simte nevoia unei camere 
pentru dormit — 
fapt există, dar e 
în alte scopuri, că 
ția este la nivelul 
întotdeauna și, în
tapinele și securile trebuie 
ascufite mai operativ, iar o 
drujbă în plus nu ar strica 
să mai fie. „Alcumva, noi 
începem lucrul clnd se fa-

care de 
utilizată 

alimenta- 
cerințelor 
sfîrșit, că

ce ziuă și îl lăsăm cînd nu 
se mai vede. Vorba maistru
lui" : „Merge planul, iasă 
banul".

Le urez noi succese celor 
pe care i-am întîlnit aici la 
lotul de rășinoase Groaoa 
Seacă și îmi continui, îm
preună cu maistrul itinera
rul propus, rugîndu-1 toto
dată să-mi vorbească despte 
realizările colectivului 
aici, despre ceilalți 
tori.

— încă în anul 
spune dînsul, s-au 
aici aproape 4 900 mc 
tul acestui an. Este 
cu care pe bund dreptate ne 
mîndrim, astfel că cei 8 000 
mc care îi avem de fasonat 
vor fi terminafi în curînd, 
mai precis la 15 aprilie clnd 
și diferența de 3102 mc va 
ii gata. Cît privește tran
sportul lemnului de la locul

I 
I

de
munci-

trecut, 
fasonat 
In con- 
o cifră

Iulian IORDACHE
(Continuare în pag. a 3-a)
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în pagina a 4-a
Reuniunea multila
terală de la Helsinki
Sărbătorirea celei 
de-a 28-a aniversări 
a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist
Sesiunea Parlamen
tului vest-european

forțelor patriotice 
cambodgiene

Un nou val de greve 
în Republica Africa 
de sud

Acord chino-japonez

Vasile COCHECI, activist al Comitetului municipal de partid

Atacuri violente ale

In pagina a 2-a.
Incidente în Irlanda 
de Nord Individ colectivitate
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Oameni cu care ne mîndrim

Pe solul trainic 
al atitudinii înaintate

față de muncă „cresc44 
personalitățile distincte...Un om înalt, uscățiv, cu ochi sfredelitori. Pare aspru dar numai pînă intri în vorbâ cu el... Victor Cita e, în fond, același, mereu același, pe stradă, la club 

sau la serviciu. Mereu preocupat, nu cunoaște și nici nu vrea să cunoască clipe de liniște pasivă. L-am întîlnit la lucru, prima oară, în secția de reparații vagoneți a E. M. Lupeni. Ca argintul viu aluneca de la un mun- citorja altul !Am discutat cîte ceva. Despre sine, despre oamenii din secție - lăcătuși, forjori, sudori. Munca lor e grea. Și pretențioasă. Nu și-o pot face oricum. Toți știu acest lucru. Și mai bine decît toți... trăiește acest adevăr Victor Cita. Comunistul Victor Cita. „înainte de a fi maistru și șef de secție, ne spunea muncitorul Rudolf Bertea, Victor Cîta e om. OM cu majuscule. A fost simplu lăcătuș aici la noi. l-a plăcut însă munca. Munca fără preget, fără contenire. Și învățătura. Nu cred că a stat vreo clipă pe gînduri, dacă trebuie să-și continue ascendența ca om, ca muncitor sau nu". Să se... pluridimensioneze, adăugăm. In continuă zbatere pentru a deveni un om cit mai util societății,
Din dragoste pentru oameni !Petrila. Magazinul nr. 38 al O.C.L. Produse industriale. Zilnic, aglomerație... Nimic deosebit pînă acum. Da, e a- devărat, ceea ce „separă" însă într-un fel această unitate de altele similare este faptul că de aici nu pleci... fără a cumpăra nimic. Nu poți pleca I Așa cum nu poți să nu-ți dai seama că, în incinta acestui magazin acționează o mînă de gospodar convins. O mînă de

< Ana Cîmpean din Ani- aoasa, într-o scrisoare adresară redacției — în care ne povestește modul cum a reușit, cu greu, să obțină de la farmacia nr. 20 medicamentele necesare copilului său bolnav — numește procedeul eliberării de medicamente numai în baza propriului buletin de i- dentitate un... procedeu inuman. Noi nu i-am zice chiar așa. Ne-am opri la analiza u- nor formalități, peste care așa de ușor se poate trece, bineînțeles cînd există bunăvoință, înțelegere, dragoste de oameni. Și pentru că am fost întrebați, „pasăm" întrebarea celor în drept să ne răspundă: de ce, cu rețeta și banii în mînă, o soră mai mică, de e- xemplu, a mamei unui copil bolnav (care nu-1 poate părăsi spre a merge la farmacie), avînd asupra sa și buletinul de identitate al mamei copilului, nu poate obține de .-a farmacie medicamentele pre

colectivului de muncă din caro face parte Victor Cita, cum e și firesc, știe și are ce să vorbească dacă îl întrebi despre satisfacții. Nu am întîrziat să-i punem o astfel de întrebare.„...Multe satisfacții am avut. Viața mi-a fost și continuă să-mi fie îmbibată de satisfacții ne-a răspuns. Sînt mulțumit, zilnic, că cei cu care muncesc mă înțeleg, sînt sîrguincioși și vo binele nostru, al tuturor... Am cunoscut subteranul în 1954. Am terminat ulterior școala de maiștri la Petroșani... Am o familie. Ne înțelegem bine. Fiica mea peste cîțiva ani va fi învățătoare. Imi place localitatea în care trăiesc și muncesc. Mi-e bine aici, în Lupeni, și chiar sînt mîndru că fac parte din marele detașament al minerilor. Pentru binele lor, pentru că-i stimez, pentru că-i simt a- proape de inima mea, sînt în stare să fac orice. Să muncesc cu forțe înzecite, însutite...".Secția în care lucrează Victor Cîta își depășește sarcinile de plan lună de lună. Pe nimeni nu miră aceste rezultate. Toți știu la mina Lupeni că Victor Cîta a reușit să-și creeze un colectiv omogen, armonios. Toți pentru unul, unul pentru toți I Au și o „lozincă", mai precis un crez, de la care nu abdică niciodată cei de aici : „Multe, cît mai multe vagonete, reparate la timp și în bune condițiuni, pentru mina noastră".An de an, Victor Cîta nu a cedat altcuiva insigna de „Fruntaș în producție". E... abonat permanent. Pentru că nu admite sinuozități în atitudinea sa față de muncă. Pe solul trainic al unei atitudini responsabile, înaintate, și-a creat o personalitate distinctă. Un prestigiu binemeritat. Victor Cîta a fost decorat și cu „Ordinul Muncii"... Și drumul său nu se va opri aici I
Dan RAREȘ

după o corespondență de la 
Francisc COROI

lucrător în comerț pentru care meseria, practicată cu pasiune, nu are taine. Privești rafturile doldora de marfă, frumos aranjată (niciodată unitatea n-a fost sub plan), cu „ochi" estetic, vezi fețele mulțumite ale cumpărătorilor, îi conduci cu privirea pînă la ieșire și în urechi îți pătrund, la orice pas, formule de politețe, îmbietoare, amabile și ceva te determină să afli numele responsabilei. Da. Se numește Maria Duminecă și o vedeți în fotografia alăturată. O femeie la care se gîndesc — bineînțeles, atunci cînd... au nevoie de ceasuri de mină, frigidere, televizoare, instrumente muzicale, articole de fierărie, jucării ș.a. — toți cei care cîndva au călcat pragul unității nr. 38 ! Priviți chipul acestei femei, al comunistei Maria Duminecă... Nu, aveți dreptate, nu se pot citi prea multe pe acest chip. Citiți însă rândurile ce urmează; Este vorbii despre o părere unanimă a locuitorilor Petri- lei : ,.Maria Duminecă înseamnă... muncă pasionată, inițiativă, simț al răspunderii și dragoste de oameni". Mai este necesar să adaug ceva ?Ion CARPEN, corespondent
scrise de medic ? Și de ce un vecin, cu buletinul său în buzunar, poate să ridice medicamente spre a-și ajutora semenul, iar un membru al familiei, neposedînd buletin de i- dentitate, este... îndepărtat ?

POȘTA 
PAGINII

Sînt atîtea enigme în lumea asta și măcar acestei întrebări îi dorim un răspuns precis I Cîndva, v-arn mai răspuns la aceeași „problemă", tovarășe Gheorghe Bănică (Petroșani). Nu înțelegem de ce nu vă adresați Procuraturii locale Petroșani, dacă cercetă-

Ii privesc fața, cu riduri adînci. Ii privesc părul. O- mul a „bătut" o jumătate de secol. Dar în ciuda a- nilor, chipul îi este viguros, exprimînd optimism și bucuria de a trăi, de a munci, de a-și vedea realizate idealurile.Omul acesta, ai cărui o- chi scînteiază viu, a învins multe obstacole, a trecut ferm și hotărît peste greutăți, a trăit din plin bucuriile vieții. A trăit și a lucrat mulți ani in mijlocul muncitorilor.F.S.H. Vulcan. Ora 6. Serviciul mecanic șef. Maistrul Mihai Calistru se a- flă în mijlocul muncitori-A 
încredere, 

competență, 
satisfacțiilor. Este ora pontajuiui. Rînd pe rînd, în registru, în dreptul comuniștilor Emil Buciu, Emerik Sicomaș, Gheorghe Popescu, Gheorghe Oprițescu, Liviu ' Ma- xinciuc, Vasile Tașcău se alătură un mic punct negru. Aceasta înseamnă punctualitate și conștiinciozitate.Se împarte lucrul pentru ziua respectivă, se dau indicații pentru îndeplinirea la timp a sarcinilor. „Tova- rășu' Buciu, vă veți ocupa, în continuare, de revizia strungurilor automate" , „Tovarășu' Tașcău, împreună cu echipa de electricieni, veți asigura buna funcționare a utilajelor și veți corecta noile polizoa- re“; „Tovarășu* Oprițescu, veți trage în continuare conducta de apă".O clipă, ochii maistrului se opresc asupra comunistului Emerik Sicomaș. Anod— Tovarășu’ Sicomaș, o nouă lucrare pentru dumneavoastră. O să începeți, împreună cu echipa, construcția noilor piese de care are nevoie vulcanizarea.Săptămîni de-a rîndul, lup- tîndu-se cu greutățile, o- mul acesta, căruia i s-a încredințat acum a... cine ș'ie cîta sarcină, a muncit cu pricepere și pasiune. A zîmbit biruitor, de fiecare dată.Comunistul Emerik Sicomaș, omul cu riduri și ochi vii, începea o nouă zi de muncă rodnică. Una din ultimii doi ani dinaintea pensionării.Dan PREOȚESCU, lăcătuș Ia F.S.H. Vulcan

I
raraIntr-una din serile trecute, Imi-am condus un vechi prieten, pe care nu-1 văzusem I. de ani de zile, la gară. In stație, prietenul ■ meu se o- prește în fața plăcii comemorative puse cu ocazia împlinirii centenarului gării și, cum e și normal, ramîne surprins că una din cele mai vechi legături de cale ferată era spre... Petroșani. O- cazie pentru mine să-mi laud I orașul. Stăm ce stăm în gară și la difuzoare crainica a- Inunță ; „Acceleratul... din direcția Deva, Simeria... sosește în stație la linia una", I (nu trei cum este anunțat în mersul trenurilor afișat vizibil). Înghit în sec și mă fac că plouă...„Dieselul" sosește trăgînd un lung șir de vagoane, feeric luminate, sclipind de curățenie. Stăm să se oprească și pornim spre vagonul 11.Pornim dar de ajuns a- jungem mai greu, căci vagonul cu pricina a fost oprit cam pe la magazia de mărfuri. La început totul era bine. Dar

rile întreprinse pînă acum nu v-au mulțumit integral I+ După părerea noastră — stimată tovarășă E. A. din .Is- croni — nu este vorba despre o faptă reprobabilă, atunci cînd cineva, o vînzătoare în cazul expus de dv., are copil mic și... program de serviciu redus. E firesc să fie așa și e conform legilor statului. In legătură cu celelalte aspecte, nelalocul lor, semnalate de dv., ne permitem să afirmăm că nu le putem cerceta decît după aflarea identității dv. exacte. Așa e normal. Nu reclamăm de dragul de, a reclama, fără a simți măcar o clipă responsabilitatea celor susținute.Vă rugăm să reveniți — datele furnizate în scrisoare ni s-au părut totuși elocvente — nu înainte însă de a detalia cursul „evenimentelor" și de a vă indica pe scrisoare numele și adresa dv. Exacte. Așa-i cinstit.

O poveste adevărată Ș
9... S-a întîmplat în cartierul Aeroport — Petroșani. Ziua, g în amiaza mare. Pe o stradă liniștită. La un moment dat, g o femeie, abia trecută de prima tinerețe, tremurând de nervi, 9 începe să incite locatarii unui bloc, spunîndu-le că, într-u- 9 nul din apartamente, se află soțul ei, închis cu... altă femeie, 9 Le cere s-o ajute, să-I afle pe cel ce încerca deteriorarea 3 unui mariaj de ani de zile, tocmai acum... după atîția ani 9 de conviețuire.. Oamenii se solidarizează și-i promit tot 9 sprijinul. Și, oricine bănuiește ce a urmat. Cetățenii blocului, 9 în mare parte, știau că femeia avea dreptate, așa încît ni- 9 mânui nu-i părea o „treabă" de ostentație faptul de a-1 ■aștepta pe vinovat pentru a-1 pedepsi exemplar ...Acest lucru 9 însă — din fericire pentru cel ce nu avea curaj să părăses- 9că... „locșorul" călduț și din păcate pentru persoana revendi- 9 cativă — nu s-a întîmplat. De ce ? Pentru că, după un timp, 9 atras fiind probabil de vociferări sau trecînd întîmplător pe 9 acolo, un reprezentant al Asociației de locatari a avut o idee. ®

Brigadierul Vasile Rușitoru, prim-maistrul minier Florea Abrudeanu, maistrul minier Mihai Rusu și artificierul Ion Baldea de Ia sectorul V al minei Lupeni: oameni de nădejde și buni organizatori. I-am surprins pe peliculă sfătuindu-se despre producția de mîine.„

O idee „ingenioasă". Pentru a curma dezordinea (pentru că pe el doar acest lucru îl interesa 1) i-a provocat pe cei de față, 9 aflați în stradă, la o... ședință („Tovarăși, pentru că tot v-ați g adunat aici, n-ar fi rău să facem o ședință, să discutăm cîteva 3 dintre problemele noastre ardente... etc). Urmarea ? Cred că 9 se subînțelege. Toți cei aproape 50 de cetățeni s-au îm- ** prăștiat, ca gîndacii de noapte, în cele... patru vînturi. Și li- ® niștea s-a instaurat din nou peste cartierul Aeroport. Ca și ® cînd nimic nu s-ar fi întîmplat Și liniștea i-a determinat și ! pașii înapoi, spre casă, ai unei femei deprimate, care aștep- 9 ta altceva... 9... O poantă ? Nicidecum, o întîmplare adevărată, din care ; intenționat am exclus numele reale, pentru a vă reda un fapt * autentic, sub îmbrăcămintea unei povestiri de joasă călită- 3 te... Se mai întîmplă, deci, și așa. Ce păcat 1... 10
8Adrian CONDOR ÎX

Parcă n-ar fi ale noastre, ale tuturor...
-... Ori de cîte ori văd, într-un magazin, un cumpărător oarecare căutînd cu înfrigurare marfa dorită (e dreptul lui), probînd numeroase modele (tot dreptul lui) și... ieșind apoi • cu pachetul la subsuoară, frumos ambalat, fără a arunca măcar în treacăt elementarul „mulțumesc !“, îmi amintesc un zîmbet,ca o floare de mai, al unui profesor de-al meu de pe timpuri. De fapt îmi vin în memorie... două zîmbete ale a- celuiași pedagog. Privea un grup de studenți zbenguindu-se în zăpadă și-i aplauda, zîmbînd deschis. Aprecia în fond candoarea, naivitatea, sensibilitatea și totodată privea, neascun- zîndu-și... reproșul, un alt grup de studenți, al maturizaților...

FLORI Șl BURUIENIprematur, care se simțeau mai presus de zburdălnicia colegilor lor, as_istînd_ indiferenți la jocul naiv al „copiilor"... Sînt convins că dacă acest profesor al meu ar privi, într-un magazin oarecare, cele două „tabere" — vînzători, cumpărători — în postura în care, de atîtea ori, le-am privit eu, reacția i-ar fi asemănătoare aceleia care-mi stăruie în memorie.Priviți-i vă rog și dumneavoastră...Un tînăr, abia mijindu-i mustața, solicitînd unui vînză- tor in vîrstă un anume articol textil, i se adresează cu „dă-mi și mie"...Iată-1 pe alt cumpărător, neîncrezător în spusele celui de dincolo de tejghea, încercînd să palpeze pîinea sau brânza. I se atrage cuviincios atenția și ce credeți că se întîmplă? —• cel ce se consideră doar investit cu drepturi și fără datorii, cere urgent... condica de sugestii și reclamații.De ce nu sîntem deschiși, sinceri, politicoși ? De ce nu o- ferim prin comportarea noastră satisfacții celor din jur ? De ce nu sîntem cu adevărat oameni ? Să primim da, să fim mereu înconjurați cu atenții, cerem să fim văzuți cu ochi candizi, sinceri, să ne întîmpine vînzătorii cu zîmbete. Dar noi ? Noi cum îi privim ? Ca pe niște persoane inferioare ! Ce eroare! Sinceritatea, sensibilitatea trebuie să fie, oare, flori doar în ochii celor de lîngă noi și buruieni într-ai noștri ? 1
______________________________ /

asta nu secînd am trecut de recepția de cărbune, ne-a întîmpinat o beznă de să-ți bagi degetele în ochi și alta nu... Și unde mai pui că circuli printre linii, guri de canal și alte obstacole. Caut să-mi îmbărbătez prietenul, asigu- rîndu-1 că nu mai avem mult
ÎNSEMNARE

și ajungem...... La triaj, îmi spune o voce „de la parter". Era colegul meu, întins cît era de lung, în chip de traversă sau de „șină biologică". II ridic și susținîndu-I ajungem la vagonul cu pricina. Limanul era aproape și oftam ușurat. Am uitat să vă spun că al meu coleg are vreo 190 cm. și cam multe kilograme. Pune mîna pe bară și dă să se urce. Dar distanța de la „peron" la prima treaptă depășește puterile lui de sportiv, neantrenat la 80 m gar- 

— Parcă spuneai că te pregătești pentru ședință...— Păi, asta fac ! Am una la Casa de cultură. Cred că mă-ntorc tîrziu acasă...

poate j duri. Noroc că oamenii sînt . săritori, unul trage, vreo doi I împing și iată-mi colegul ’ sus...— Noroc cu dînșii. Ramî- | neam între linii și pleca ac- s celeratul...Pleca singur. Că nu așteaptă ditamai trenul după u- I nul care... se lungește între ' linii și nu poate ridica piciorul pînă la scară. Fără | asta nu se poate ?întreb și eu, ca omul conducerea stației C. F. R. Petroșani: Dacă garnitura acceleratului este așa de iun- I gă, nu s-ar putea ca locomo- I tiva să oprească „un picuț" I mai departe, mai spre pasarelă sau chiar dincolo de ea? I Sau nu s-ar putea monta vreo două trei becuri pe ! așa zisul „peron" al vagoanelor 8, 9, 10, 11,? Că de, . bilete de peron se cer, dar I peronul ioc... Ori să iau trenul de la Simeria, unde să merg cu autobuzul, ca să nu rămîn „pe peron" în Petroșani ? Ing. Emil STOICA

Vă invit să facem împreună o scurtă plimbare prin cartierul Aeroport din Petroșani. Nu ca să ne destindem — precizez de la început — ci pentru a admira ceea ce fac oamenii pentru, oameni. E un cartier nou, se știe, un cartier care crește, de la lună la lună. Oamenii de aici, cei ce-1 populează, cei ce au primit de la stat locuințe, însă nu-1 îndrăgesc. Nu toți îl îndrăgesc, vreau să spun. Altfel nu-mi explic pentru ce caută cu tot dinadinsul să-și vadă cartierul în care locuiesc într-o stare din ce în ce mai deplorabilă...* » e «' !■ t» o .-« o
Cînd alunecă părinții,

cad copiii...In ultimul timp, este tot mai evident faptul că educarea, creșterea copiilor constituie o datorie de seamă a fiecărui individ, indiferent de poziția socială a acestuia, este un a- port esențial la formarea generațiilor ce ne vor lua locul, un factor deosebit de important al dezvoltării necontenite, al mersului nostru înainte. După cum spunea un mare pedagog, „educînd copiii, părinții de astăzi educă istoria viitoare a țării noastre și prin urmare istoria lumii"... Cuvinte simple care, în chintesența lor, exprimă un adevăr firesc, demonstrat de-atî- tea generații de-a lungul istoriei. Un adevăr care pe zi ce trece își probează veridicitatea prin faptele de viață și de muncă ale tineretului, puternic ancorat în contemporaneitatea socialistă a zilelor noastre. Deci, importanța educării copiilor în familie — astăzi mai mult ca oricînd, în noile condiții de viață create de societatea socialistă, — trebuie să fie privită de toți la adevărata ei valoare. Pentru că e- ducația familială, prin însăși tenta ei de pronunțat caracter afectiv — emoțional, își relevă sensurile majore de responsabilitate socială în îndrumarea primilor pași în viață ai copiilor, mai mult decît orice alt mijloc educativ. Iată de aici și necesitatea de a fi intransigenți, de neînduplecat chiar — indiferent de ulterioarele argumentații aduse, mai mult sau mai puțin convingătoare, ori decretate din capul locului ca niște motive inevitabile, situații hărăzite de crudul destin — față de „indiferența" distonantă, pe care o manifestă unii părinți față de propriii lor copii.*Un asemenea caz vom trata în rândurile următoare, în care un părinte reușește să se abrutizeze într-atîta încît, fără cele mai mici scrupule, face abstracție de datoria firească, nobilă, de a-și crește propriii copii, lipsindu-i într-un mod incredibil de acea afecțiune și îngrijire indispensabilă educației lor la vîrsta fragedă la care se află și de care ei au atîta nevoie, mai ales acum.Și această comportare inu- rhană cu atît este mai gravă, de neiertat, cu cît ea vine din partea unei mame (oare o mai putem numi așa?!)Să lăsăm faptele să vorbească...
¥ * *„In seara zilei de 3 ianuarie a. c„ venisem acasă de la serviciu, unde fusesem în schimbul III la mină — ne mărturisea copleșit de o tul

... Strada Independenței. Gardul metalic al creșei este dărâmat în bună parte. Ci- ne-s autorii destrugerii ? Bineînțeles oamenii. Oameni ca și noi, cei multi — cărora nu ne e indiferent cadrul ambiant în care trăim — dar cărora le place să ne sfideze. Să ne nesocotească eforturile. Să ne arunce în față disprețul lor la adresa muncii noastre...... Strada Viitorului. Pe o bună porțiune, parcă a fost devastată de un taifun. Tot un „taifun" uman i-a creat această față I Din 10 stîlpi dotați cu „felinare" doar u- 

burare vizibilă cetățeanul S. Ștefan (37 de ani), domiciliat într-un bloc de pe strada Viitorului din Aeroport — Petroșani. Cînd am intrat, i-am găsit pe cei 3 copii — Emko (11 ani), Ștefan (9 ani), și A- dalbert (5 ani), plîngînd lîngă geam. Soția mea, Ca* 1 alena (29 de ani), era plecată de acasă. Le spusese copiilor »ă fie cuminți și s-o aștepte că pleacă în oraș să le cumpere ciocolată (De cît cinism josnic a

putut da dovadă o mamă față de copiii eil) Și plecată a fost din acea seară. Abia peste o lună am aflat despre ea că este la părinții ei, într-o comună din județul Mureș. De acolo a plecat la Reghin, lo- ouinti flotant la un concubin, găsit între timp. Și acasă, aici, copiii o mai așteaptă încă. Asta nu-i însă prima dată
1 cînd ne părăsește. A mai făcut-o... de 6 ori. Dar, am tot iertat-o, pentru copii, pentru că-i iubesc și sînt doar ai mei, ai noștri. M-am necăjii destul în perioadele în care a lipsit de acasă. De cîteva ori a fost a- dusă cu forța de către miliție înapoi, lîngă copii, cînd eu e- ram în spital, bolnav de rinichi. Nu zic, poate că am greșit și eu cu cîte ceva. Poate cîteodată am fost nervos de ceva, am insultat-o, așa ca... în familie. Dar acestea se puteau rezolva în căminul nostru, între noi, ca între soți, Eu n-am alungat-o însă niciodată. întotdeauna după ce pleca o rugam chiar insistent să se reîntoarcă, o rog chiar și acum și la telefon și prin scrisori. Ea însă nici nu mai vrea ■să audă de așa ceva, să se reîntoarcă acasă io

• O mamă promite copi
ilor ei ciocolată și... uită 
să mai vină acasă ! • Ur
cușul spre fericire, pe un 
drum de nisip mișcător, 
înseamnă eșec total • Pot 
fi lăsați copiii, schimbul 
nostru de mîine, pe mîini- 
le unor oameni iresponsa
bili ? 

nul își merită „destinația* Celelalte surse de lumină sînt sparte. Sau defecte. Cîțiva stîlpi sînt înclinați la 50 de grade. Nu vîntpl i-a adu» în această poziție. Tot noi oamenii, De ce? Poate pen tru că nu știm — sau nu vrem să știm — că sînt ale noastre aceste străzi, aceste utile auxiliare ale străz'V poate pentru că nu știm că întreg cartierul e al nostru, construit pentru noi, pentru oameni... Emeric LANYI corespondent

nostru. Copiii mă tot întreabăi tăticule, mămica cînd vine a- casă cu ciocolata ? Nici nu știu ce să le mai spun. Eu fac tot ce pot, dar știți și dumneavoastră un tată nu poate înlocui o mamă, oricît m-aș strădui eu". (Da, desigur, un tată nu va putea suplini niciodată o mamă în sufletul copiilor I)Zguduitoare relatarea acestui tată, ajuns în pragul de?.-' nădejdii I La limita încrederii în refacerea căminului, sortit dezmembrării încă din faza incipientă de consolidare, de întemeiere trainică în viitor. Rătăcirile de o clipă, posibile adeseori, dar fără urmări prea grave dacă echilibrul familial se restabilește imediat, nu pot fi invocate de această mamă a 3 copii sub nici un motiv. Capetele de acuzare sînt însă mult mai grave ,- repetatele abdicări de la obligațiile materne sînt tot atîtea circumstanțe agravante care îi atenuează șansele — și așa minime — de a se disculpa de faptele ei iresponsabile.Ar fi trebuit să știi pînă a- cum, S. Catalena, că în situația în care o mamă își părăsește familia, aceasta se transformă într-o improvizație, educația copiilor are de suferit. Crezînd că evadezi într-o lume a plăcerilor, sus- trăgîndu-te cu atîta ușurință obligațiilor morale ce-ți erau impuse de calitatea de mamă, nu ți-ai făcut decît iluzii deșarte, căci urcușul tău spre așa-zisa „fericire" nu înseamnă decît un regres total, un drum de pietriș instabil, de nisip mișcător, care în final nu te va duce decît în jos, jos de tot, la ușa din dos a conviețuirii umane. Asupra faptelor tale fii sigură că vor delibera și conchide proprii -ți copii care, atunci cînd se vor maturiza își vor aduce aminte de impasul în care i-af lăsat cîndva pe o anumită treaptă a evoluției lor. Actele comise față de ei. minată de niște prejudecăți meschine, de plăceri efemere, se vor reîntoarce odată și odată Inmo- trivă-ți, ca un bumerang iar forma sub care se vor înapoia, fii sigură că va fi a- ceea a unei desconsiderări totale a calității de mamă, calitate cu care poate, cîndva, presupun că te mîndreai. Poate încă nu-i tîrziu să-ți reciș- tigi locui în sînul familiei. Copiii încă te așteaptă. Nu pentru ca să le aduci ciocolata promisă ! Și soțul 'e așteaptă. De ce faci atunrâ ca gustul acesteia să fie atît de -mar ? Amăgitor de amar 1
feael f.
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„Te întreb peConceput intr-un mai larg context de acțiuni. ca un omagiu adus celei de-a IX-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, spectacolul-concert de muzică ușoară intitulat „Te întreb pe tine, soare" a reunit, în urmă cu citeva seri, în aula Institutului de mine Petroșani, pe toți prietenii muzicii ușoare din orășelul universitar petroșănean. Spectacolul s-a bucurat de succes, dar pentru o mai deplină reușită mai trebuie încă lucrat, căci studenții componenți ai acestui ansamblu urmăresc să iese cu spectacolul în județ și în afara lui.Spectacol cuminte (în sensul că e lipsit de zgomote străine muzicii), s-a bucurat de prezența cvartetului instrumental „Diamantele negre", care (după unele afirmații autorizate) reușește astfel să se înscrie în buna tradiție a vechii formații. Cvartetul vocal- instrurnental (loan Bodea, chitară solo ; Florea Costi, orgă ; Dorin Groza, baterie ; losif Lazăr, chitară bas) a fost apreciat pen-

tru acuratețea interpretării, pentru armonie.S-au bucurat de succes soliștii : Francisc Gașpar (e necesar ca în continuare să-și îmbogățească repertoriul cu mai multe melodii românești), Brenda Barows — Cuba (trebuie să insiste în prezentarea melodiilor mai specifice, ca ritm și melodicitate, folclorului cubanez). Cristian Dimăncescu (cu calități reale de interpret și compozitor ; va avea mai mult succes dacă își va corecta și ținuta scenică), Radu Laptes, Mariana Maniș, Florea Costi, organist, solist vocal, compozitor, Emil Aldea (solist al muzicii „folk" ce va trebui orientat pe specificul românesc).După cîteva zile, cînd spectacolul va cîș- tiga în unitate și calitate artistică, va fi prezentat locuitorilor municipiului nostru.

Orchestra de cameră de pe 
lingă Casa de cultură din Pe
troșani va susține un concert 
duminică, la oca 11, în sala 
mică. Orchestra, dirijată de 
juristul Gabriel Bogdanffy, es
te formată din prof. Iulia Bu- 
dai, Ștefan Csutak, Alexandru 
Peter, Dezideriu Horvath, Ti- 
beriu Tomuță, Ion Ileanu, E- 
mil Sadner. Se va cînta muzi- 
eă de Mozart, Haydn, Marțian 
Negrea și Schubert.

Concert
simfonic

Prof. Ion MIRCEA, 
directorul clubului cultural 

studențesc

tine, soare Bilanț fructuos
în economia municipiului

(Urmare din pag. 1)indus-ții-montaj, construcții triale și investiții.Dar, același bilanț al tății pe un trimestru reflectă și lipsuri în activitatea unor colective. Astfel, rezultatele obținute pe municipiu ar fi putut fi cu mult mai mari dacă și în alte unități economice existau aceleași preocupări pentru îndeplinirea planului în mod ritmic, de către toate brigăzile sau formațiile de lucru și la toate sortimentele. Exemple negative ne oferă o întreprindere amintită deja — Unitatea de exploatare a lemnului — care cu toate că a obținut depășiri de plan la sortimentele înscrise mai sus, nu și-a îndeplinit sarcina de plan în totalitate, rămînînd restantă cu o producție de3 120 duse nul doarsută, iar la producția netă vîn- dută și încasată nici una din

activi-

peste mii lei. Fabrica de pro- lactate și-a realizat pla- producției industriale în proporție de 86,4 la

COOPERAREA FAMILIEI
in realizarea măsurilor de prevenire

Ecouri ale „uzinei fără acoperiș"
și combatere a tuberculozei

(Urmare din pag. 1) 
de corhănire (apropierea spre 
drumul de tractor) către
rampa de încărcare, această 
operație se realizează cu
două tractoare. Unul dintre 
acestea ne-a sosit recent de 

noastră 
Un 

Și

la Brașov și secția 
i-a adaptat două trolii. 
lucru îmbucurător este 
faptul că mulți dintre mun
citori au fost școlarizați chiar 
la unitatea noastră.

Am notat apoi că oameni 
ta tractoriștii Alexandru
Farkaș și Gheorghe Banda, 
șoferii Dumitru Răscoleam! 
ori Nicolae Gui, mecanicul

Viorel Maghiar sau drujbis- 
tul Gherasim Zalomir sînt 
exemple in muncă și corec
titudine, toți fiind preocupați 
ca lemnul fasonat acol'o in 
munte să ajungă cit mai re
pede de pe rampa de încăr
care unde este așteptat. 
Și cile nu mi-a mai spus 
maistrul. Toate fiind lucruri 
și fapte trăite aici, în munți.

Despre el însă, aproape ni
mic. Fostul drujbist, tracto
rist și mecanic a fost pre
zent în cei 17 ani in toate 
parchetele forestiere de aici. 
Și fie că a fost vorba de 
Groapa Seacă, Pirîul Ursului

ferm 
dată 

pe 
mai-

ori Jieț, a răspuns întotdea
una printr-un prezent 
și hotărît, realizînd o 
cu urcușul muntelui și 
cel profesional. Astăzi
strut comunist losif Magh’ar 
este omul care iubește mun
tele și oamenii de aici. Băr
batul care prin zăpadă, ger, 
ploaie sau arșiță colindă 
zilnic parchetele forestiere 
fiind întotdeauna acolo unde 
e nevoie de prezența sa. 
Poate și de aceea oamenii pe 
care i-am cunoscut aici în 
munți mi se părea că sea
mănă foarte mult cu comu
nistul losif Maghiar.

A

îndeplinirea sarcinii trasate o datorie
de onoare a fiecărui comunist

(Urmare din. pag. 1)lor mobilizatoare ale anului 1973, ale întregului cincinal.In cadrul organizațiilor de bază din municipiul nostru au sarcina de a conduce diferite forme ale învățămîntului de partid 445 comuniști, 152 sînt lectori ai cabinetului municipal și orășenești de partid iar un număr însemnat sînt agitatori și membri ai comitetelor oamenilor muncii. Numai în orașul Lupeni sînt peste 600 de agitatori iar 60 de comuniști fac parte din comitetele oamenilor muncii. Se poate evidenția faptul că un număr însemnat de birouri ale organizațiilor de bază, din tre care cele de la exploatările miniere Lonea, Petrila, Uri- cani, Lupeni, preparația Petrila, Școala generală nr. 1 Petrila, preparația Lupeni, F.F.A. „Viscoza" Lupeni și altele au introdus caiete de sa/cini concrete pentru toți comuniști), cu termene și responsabilități precise, urmărindu-se modul de îndeplinire. Multă perseverență în conducerea caietelor de sarcini au dovedit-o secretarii organizațiilor de bază de la exploatările miniere Băr- băteni, Lonea, Lupeni și Petrila.S-a îmbunătățit activitatea privind urmărirea îndeplinirii sarcinilor. In adunările generale ale organizațiilor de bază s-a stabilit ca de fiecare dată 2-3 membri de partid să informeze despre modul cum își îndeplinesc sarcinile încredințate. Totodată, în adunările generale se informează despre modul în care au fost rezolvate propunerile și sesizările ridicate de comuniști în adunările anterioare. Procedează bine în această direcție birourile organizațiilor de bază nr. 2, 3, E. M. Lonea, nr. 1, 2, 4, 8, 9 E. M Petrila, nr. 2 prepa- rația Petrila, nr. 1 E. M. Dilja, nr. 1 E M. Lupeni, Școala generală nr 5 și nr. 6 Petroșani, policlinica Petroșani și altele.Periodic, în adunările generale ale organizațiilor de partid se analizează stadiul îndeplinirii sarcinilor încredințate. Așa procedează, bunăoară, orqanizațiile nr. 6, 7, 8, 11 de la E. M. Petrila, mecanică U.U.M.P., depoul C.F.R., nr. 1, 2, 3 E. M. Dilja și altele.Repartizarea de sarcini concrete și controlul îndeplinirii lor, au contribuit Ta a'ragere.i unui mare număr de comuniști la rezolvarea problemelor principale ce stau în fața or-

■ r gairizațiiloE de partid la obținerea de rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor de producție în cursul acestui an.In stabilirea de sarcini concrete se manifestă încă formalism în sensul că se trasează membrilor de partid unele sarcini care sînt de fapt obligații de serviciu ale acestora. La organizația de bază panificație Lupeni s-a trasat ca sarcină „colectivă" tov. Doina Chitic și Mihai Pîrvuleț să se ocupe de igiena locului de muncă, la organizația de bază T.A.P.L. s-a trasat sarcină tov. Elena Prigoană, Iuliana Bogdan și Viorica Vădan să se ocupe de asigurarea condițiilor de muncă ale salariaților în subordine, știindu-se că aceștia au sarcini de gestionari în cadrul unităților, mai întîmplă uneori că trasează unor membri partid sarcini ce depășesc competența lor. La I.G.C. Lupeni, s-a trasat sarcină unui mecanic să controleze prezența la serviciu a personalului T.A. lucru care a dat naștere la discuții în cadrul organizației de bază.LaE. M. Lupeni au fost create colective din membri de partid, care au avut sarcini să urmărească modul cum se înfăptuiesc în practică prevederile Legii nr. 1/1970. Cu o- cazia controalelor efectuate s-a scos în evidență că mai sînt salariați care nu respectă programul de lucru, părăsesc locul de muncă mai devreme, nu-și îndeplinesc sarcinile profesionale.Toate aceste neajunsuri constatate de colective au fost analizate în partid și ale oamenilor muncii stabilindu-se măsuri corespunzătoare.Colectivele constituite au mai urmărit modul cum se îndeplinesc măsurile stabilite în hotărîrea comitetului municipal de partid privind respectarea normelor de protecția muncii. S-au scos în relief cu acest prilej o serie de deficiențe în ce privește respectarea normelor de pușcare, pulverizatoarelor buncărelor și Ia transportoarelor, deficiențe în aerajul parțial al locurilor de muncă.Unui colectiv mai larg de la F. F. A. ..Viscoza" i s-a încredințat ca sarcină să analizeze structura personalului pe locurile de muncă la secția finisaj textil. Tot la acest comitet de partid s-a trasat ca sarcină colectivului format

Sese de

comitetele de

asigurarea la gurile deversarea

0 acțiune în sprijinul 
automobiliștilorPentru a veni în sprijinul automoblliștilor din Valea Jiului, Filiala A.C.R. Deva a deplasat o echipă cu aparatură modernă și personal specializat pentru a efectua verificarea tehnică a autoturismelor pe anul 1973.

Verificările tehnice se e- fectuează la stația „Autoser- vice“ Livezeni, în perioada 4—7 aprilie 1973.Automobiliștii e bine să rețină că această echipă se află la ultima sa deplasare în Valea Jiului pe anul 1973.

din tov. loan Foldeși, Viorel Pienaru, Maria Vlădulescu și Ioana Meszaros, să ajute birourile organizațiilor de bază nr. 1, 4, 7, 14, 12, 15, în problema încredințării de sarcini concrete tuturor comuniștilor din organizația de bază.Biroul organizației de bază „ de la cooperativa „Deservirea" Lupeni a constituit un colectiv care să studieze căile de rentabilizare a secțiilor de frizerie și coafură. In urma studiului s-au propus soluții cu privire la întărirea secției de coafură din muncitoare re, crearea fecționare propuneri ce au fost înaintate comitetului executiv al cooperativei.In continuare accentul principal va trebui să fie pus de organele și organizațiile de partid,'pe cunoașterea de către toți comuniștii a hotărîri- lor de partid și de stat, antre- nînd colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin.

cartierul Braia cu de înaltă califica- unui curs de per- pentru frizerițe,

FILMEJOI 5 APRILIE,PETROȘANI — 7 Noiembrie : Războiul lui Murphy ; Republica : Frumos, onest, e- migrant în Australia ; PETRII. A : Silvia; LONEA — Minerul: Am încălcat legea; ANINOASA: Alearqă repede, alearqă liber ; VULCAN : Vacanță la Roma ; LUPENI — Cultural: Micul om mare ; Muncitoresc : Liubov Iarovaia.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Muzică populară ; 5,40 Melodii în zori de zi; 6,00-—8,08 Radioproqramul dimineții; 8,08 Matineu muzical ; 8,30La microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri ;9.30 Odă limbii române ; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Orchestra de muzică populară „Crișana" din Oradea;10.30 Liră lînqă inima țării;10,45 Preludii instrumentale-, 11,00 Buletin de știri ; 11,15

In fiecare an, în țara noastră, la 7 aprilie sărbătorim „ZIUA SĂNĂTĂȚII", dovadă a grijii permanente pe care partidul și statul o acordă o- crotirii sănătății. Sărbătorirea din acest an coincide cu „Ziua mondială a sănătății" și este consacrată ocrotirii sănătății familiei.Familia, ca nucleu de bază a societății, nu poate fi des. părțită de preocuparea sa fundamentală, bunăstarea membrilor ei, menținerea u- nei stări depline de sănătate.Caracterul specific pe care îl îmbracă tuberculoza, boală transmisibilă cu extindere în masă și cu importante condiționări și implicații soc i a 1- economice, datorită cronici- tății ei, face ca prevenirea și combaterea acestei boli să antreneze alături de rețeaua sanitară (dispensarul T.B.C., circumscripțiile sanitare etc.) întreaga populație dintr-un teritoriu. Un rol deosebit de important în domeniul luptei antituberculoase îl are familia care, pentru a-și păstra sănătatea, trebuie să cuhoas- că principalele probleme legate de boală și de bolnav și să accepte colaborarea pentru a stăvili răspîndirea infecției tuberculoase. Nu mai este un secret pentru nimeni că șansele de îmbolnăvire prin tuberculoză a mai multor membri dintr-o familie unde există un bolnav cunoscut, este mult mai mare decît în familiile unde nu există tuberculoză, însăși noțiunea de „focar de tuberculoză" se referă cu deosebire la familie, la totalitatea persoanelor care conviețuiesc și gospodăresc împreună cu un bolnav tuberculos ca și încăperea, apartamentul, eventual acestuia.Reiese evidență tă a cooperării familiei combaterea tuberculozei.Care sînt deci principalele probleme care trebuie să stea în centrul atenției educației

sanitare a familiei și a întregii populații ?In primul rînd, membrii familiei care coabitează cu un bolnav de tuberculoză trebuie să cunoască caracterul infec- țios, transmisibil al tuberculozei cu toate consecințele care decurg din aceasta. Tuberculoza este produsă de un microb —• bacilul tuberculozei sau baciul Koch, după numele savantului care l-a descoperit, adevăr trebuie celelaltete de obicei pentru a
Acesta este elementar cunoscut, cauze

primul care Toate invoca- explica
SFATUL

MEDICULUI

locul de muncă alcu atît mai mult în importanța deosebi- în

îmbolnăvirea de tuberculoză sînt secundare. Tuberculoza nu se moștenește, cum mai cred unele persoane. Dease- menea, unele împrejurări, ca răceala, alimentația insuficientă, condițiile grele de viață, eforturile prea mari etc. pot să ajute îmbolnăvirea dar numai atît. Cauza principală este întotdeauna prezența bacilului Koch în organism. Dar, spre deosebire de alte boli infecțioase, în tuberculoză nu orice infecție evoluează spre boală. Doar o mică parte din persoanele infectate se îmbolnăvesc. Majoritatea oamenilor rezistă la această infecție, adică au forțe interne suficiente ca s-o zăgăzuiască, împiedice evoluția ei...Din cele arătate mai sus desprinde faptul că avem acționat pe două căi pentru prevenirea bolii : prin întărirea organismului și bararea pătrunderii bacilului în organism.Prima sarcină, care îi revine familiei, este întărirea organismului membrilor săi, spre a-1 face capabil să iasă învingător din lupta împotriva unei eventuale infecții.

săse de

Măsurile necesare sînt cunoscute: alimentație rațională, bogată în proteine (carne, brînză, ouă) și vitamine (legume, fructe), fără exces de dulciuri și paste făinoase ; folosirea proprietățiilor aerului, soarelui, apei ; practicarea sportului ; îmbrăcăminte corespunzătoare.Evitarea infecției este a doua sarcină ce-i revise familiei în prevenirea îmbolnăvirii. Există obligația internării în spitale și sanatorii a tuturor persoanelor bolnave și contagioase, spre izolare și tratament.Examinarea radiofotografi- că este metoda ideală de a descoperi bolnavul de tuberculoză încă în faza de început, fără semne de manifestare, cînd el nici nu-și dă seama că este bolnav. Nepre- zentarea, din comoditate, la examenul radiofotografic a u- nor persoane care se cred sănătoase este o greșeală care uneori poate fi reparată greu.Tratamentul medicamentos și chirurgical al tuberculozei, condus de către medic, are deasemenea un rol deosebit în profilaxia tuberculozei, prin izolarea bolnavului în faza de contagiozitate și sterilizarea sputei. mijlocul cel mai frecvent de răspîndire a bolii.După cum se vede, știința medicală a ridicat în fața tuberculozei baraje multiple, care-i protejează pe copii și pe adulți de această boală. Tuberculoza nu mai constituie azi o amenințare cu gravitatea pe care o avea acum decenii. Mijloacele de dispunem ne permit să o venim și dacă totuși s-ar duce, să o vindecăm.Prevenirea îmbolnăvirilor trebuie să ocupe locul cuvenit printre preocupările familiei, garanție a eficienței stării ei de sănătate.

cele trei cooperative din municipiu — Unirea, Parîngul și Deservirea — nu și-au realizat indicatorul, înregistrînd o restanță de 968 mii lei. Despre Fabrica de produse lactate mai amintim, de asemenea, că la niciunul din sortimente nu și-a îndeplinit sarcina de plan, faptul dovedind lipsa de preocupare pentru satisfacerea corespunzătoare a cerințelor consumatorilor, cu lapte, brînzeturi, iaurt și alte sortimente. Cit privește comerțul cu amănuntul și de a- limentație publică, și în acest compartiment activitatea a fost nesatisfăcătoare. Cu excepția C.L.F. care a îndeplinit planul de desfacere în proporție de 101,4 lajută, celelalte organizații comerciale au înregistrat restanțe considerabile : O.C.L. Alimentara a realizat doar 96,1 la sută din pla'-n, O.C.L. Produse industriale doar 91,6 la sută, iar T.A.P.L. doar 92,1 la sută. Urmare deficiențelor din acest compartiment (neasigurarea fondului de marfă necesar, lipsa de preocupare în desfacerea unor produse și în creșterea vînzărilor din producție proprie) comerțul a restant cu lei față de desfacere.Din cele desprinde, cu claritate, că sînt încă unități economice, organizații comerciale în care trebuie intensificată exigența, unde trebuie sporite preocupările pentru întronarea unui climat de muncă rodnic, eficient, pentru întărirea disciplinei creșterea răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor plan. Acest deziderat este condiționat de un continuu proces de educație a salariaților în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, față de societate, de neîngăduință față

rămas peste 13 milioane sarcina de plan larelatate mai sus se

Șide

orice act de indisciplină la locul de muncă.Unitățile înscrise în acest bilanț cu nerealizări de plan au create condiții pentru înlăturarea lipsurilor. Pentru a- ceasta, însă, este necesară o autoanaliză exigentă a propriilor neajunsuri, iar apoi măsuri prompte, eficiente luate de comitetele oamenilor muncii, sub îndrumarea și cu .sprijinul comitetelor de partid pentru o mai bună organizare a muncii, întărirea spiritului de răspundere al tuturor salariaților față de plan, intensificarea activității de control asupra îndeplinirii planului la toate punctele de lucru, valorificarea potențialului cadrelor tehnice conform prevederilor recentului Decret cu ori- vire la apropierea și integrarea specialistului în procesul de producție.Realizarea cincinalului înainte de termen necesită, după cum s-a mai arătat, eforturi suplimentare de concepție, de organizare a muncii, o asidui preocupare pentru activizarea colectivelor de salariați. Or, dacă aceste cerințe sînt po.‘d- bile de realizat în abataje «i galerii unde sînt învinse multe greutăți obiective, cu atît mai mult ele trebuie să fie îndeplinite fără cusur, la suprafață, de către unitățile forestiere, comerciale, cooperatiste sau altele, unde se pare și-a făcut prea mult loc automul- țumirea.Este necesar ca această optică să fie înlăturată, iar trimestrul II al anului să aducă cu sine recuperarea integrală a restanțelor amintite și chiar depășirea sarcinii de plan semestriale, astfel ca, după alte trei luni de zile, bilanțul să fie fructuos pentru toate colectivele de muncă ale municipiului nostru.

• șef magazin fero-metal pentru 
unitatea nr. 69 Lupeni.Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul personal al întreprinderii cu sediu! în Petroșani str. Republicii nr. 90 telefon 1 804.

3—4 care pre- pro-

Mihai FILIP, Medic primar ftiziolog

Totodată anunță orarul 
magazinelor industriale pentru 

sezonul de vară:
Zilnic de la ora 7,30 — 12, d.m. 17—20 ; 

vineri de la ora 7—15 în afara magazinelor 8, 
9, 66, 112, 116, și 47 care funcționează joia de 
la 7 15, iar vinerea au orar normal.

Magazinele nr. 35, 28, 34, 3 și 33 din Lu- 
peni funcționează joia de la ora 7—15 iar vi
neri cu program normal.

Din țările socialiste; 11,30 Medalion coral ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîlniire cu melodia populară și interpretul preferat; 13,00 Radiojurnal ;13,30 Concert de prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii; 15,00 Buletin de știri; 15,05Tribuna radio ; 15,15 Muzică de estradă ; 15,40 Aspecte de la concursul coral interjude- țean „Chitare patriei"; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Muzică populară; 16,35 Din ația compozitorului Vasilescu; 17,00ria tineretului; 17,20liști unguri de operă ;Orele serii; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări ; 21,00 Revista șlagărelor; 21,25 Moment poetic ; 21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert de seară; 24,00 Buletin de știri; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.

creion Ante-So- 18,00

JOI, 5 APRILIE9,00 Curs de limba franceză — Lecția a 49-a ;9,30 Prietenii lui Așchiuță; 10,00 Telex ;10,05 Publicitate ;10,10 Steaua polară (relua-

10,40 re) iTelecineruateca — Cetățeanul Kane (reluare) ;Teleobiectiv (reluare); Telejurnal;
PRONOEXPRES12,4513,0516,00-17,00 Teleșcoală ;17,3018,3018,3518,40

19,20

Emisiune în limba qhiară ;Telex;Publicitate ;
ma-

Cîntece și jocuri populare românești ferite regiuni rii;1 001 de seri ;
din di- ale ță-

Cincimi-19,30 TelejurnalIul înainte de termen— cauză a întregului popor ;Cîntecul„Țara de foc“ roveanu
20,00
20,20
21,10
22,20
22,40

săptămînii mea cu viers de Aurel ®i-iReflector ;Pagini de umor „Aventuri în epoca de piatră" ; în-Tinerii despre ei șiși ;24 de ore;Lumea de mîineMedicină pentru anul 2 001 (I);Hochei pe gheață ; Cehoslovacia —U. R. S. S. (Campionatul mondial — grupa A).

La concursul Pronoexpres Nr. 14 din 4 IV 1973 au ieșit cîștigătoarc următoarele numere :Extragerea I-a :29, 40, 37, 22, 27, 12Fond de premii : lei.Extragerea a Il-a :7, 15, 44, 8,Fond de premii : lei.

1 324 914
24536 116

Valorile temperaturii gistrate în cursul zilei ieri: înre-de
Maxlmele ; Petroșani grade ; Paring + 7 grade. •Minimele : Petroșani + 7 grade ; Paring — 2 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea ține închisă cu cer Vint slab pînă la din sectorul sudic.

se men- variabil. potrivit

+ 14
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Vizita președintelui
Gaafar Mohammed Nimeiri

(Urmare din pag. 1)re întregul colectiv de constructori de tractoare, asemeni, întregului nostru popor, le nutrește față de poporul sudanez. O expresie grăitoare a dezvoltării colaborării româ- no-sudaneze o constituie și faptul că un prim lot de tractoare românești a fost expediat în urmă cu cîteva luni, în Sudan.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, directorul uzinei dă glas sentimentelor de bucurie ale tuturor muncitorilor de aici de a-1 primi din nou în mijlocul lor pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, care, în repetate rînduri, a vizitat uzina, a stat de vorbă cu nuncitori, tehnicieni, ingineri, analizînd la fața locului problemele actuale și de perspectivă ale acestei moderne unități a industriei noastre constructoare de mașini, în vederea dezvoltării uzinei, pentru diversificarea largă a gamei de tractoare, spre a răspunde necesităților diferitelor sectoare ale economiei noastre naționale și satisfacerea cerințelor de export.Oaspeților li se prezintă un scurt istoric al întreprinderii. Ilustrîndu-se procesul continuu de perfecționare tehnică și modernizare, sînt prezentate în machete diversele tipuri de tractoare produse aici, se arată că din 1947 și pînă în prezent au fost produse peste 300 000 de tractoare din care mai bine de 120 000 au fost exportate în circa 70 de țări.Sînt vizitate apoi cîteva din sectoarele uzinei, urmărindu- se fluxul tehnologic de producție al motoarelor și de montare a tractoarelor. Rod al preocupărilor continue de perfecționare tehnică, uzina este dotată cu mașini și a- gregate din cele mai moderne, ceea ce îi permite să aibă u- nul din cele mai ridicate grade de integrare a producției eunoscut în industria mondială de tractoare.Șeful statului sudanez urmărește cu mult interes procesul de producție, cere explicații asupra tehnologiilor folosite în diferite sectoare. In hala de montaj, sînt urmărite ultimele momente a- le ansamblării unui tractor de 65 C.P. De pe banda rulantă, iese acum tractorul U 651 M, cu numărul de fabricație 340 000. De altfel, la fiecare 8 minute, un tractor părăsește banda de montaj.Intr-un sector învecinat, pe O altă bandă rulantă, sînt în curs de montaj tractoare de 45 C.P.In fața oaspeților sînt aduse tractoare al căror potențial variază de Ia 33 pină la 150 C.P., construite în 28 de variante. La solicitarea președintelui Sudanului se fac demon.'Jtrații cu echipamentele cu care sînt înzestrate tractoarele.Brașovul este cunoscut însă și ca o citadelă a industriei de autocamioane. Președintelui Nimeiri îi sînt prezentate cu acest prilej și diferite tipuri de autocamioane realizate de uzinele brașovene.Sînt înfățișate tipurile de 3 și 5 tone, în maii multe variante, precum și noua familie de autocamioane Diesel, cu o mare varietate de utilități.Rețin atenția oaspeților sudanezi mașinile echipate cu instalații izoterme și izofrigo- rifice, asupra cărora cer explicații detaliate, precum și autobasculantele de mare capacitate .Luîndu-și rămas bun de la constructorii de tractoare, președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed Niiimeiri, a scris în cartea de onoare ;„Astăzi am vizitat marea dumneavoastră uzină de tractoare. Sînt impresionat de realizările dumneavoastră, de progresul general al României în domeniul industriei grele și mai ales ale industriei de tractoare și autocamioane. Cred că acestea vor oferi o bună posibilitate de cooperare între Sudan și România".De la Uzina de tractoare, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gaafar Mohammed Nimeiri, ceilalți oaspeți se îndreaptă spre orașul Codlea.Coloana de mașini parcurge străzile Brașovului, de-a lungul cărora mii și mii de locuitori adresează oaspeților semne prietenești, aplaudă îndelung pe cei doi șefi de stat. Președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed Nimeiri, aflați într-o mașină deschisă, răspund saluturilor entuziaste ale brașovenilor.De la ieșirea din Brașov, se pătrunde în Cîmpiia Țării Bîr- sei, ai cărei locuitori au o bogată tradiție în agricultură și creșterea animalelor. Cooperativa agricolă de producție >i întreprinderea agricolă de stat de la Codlea oferă oaspeților cunoașterea unora din realizările harnicilor lucrători ai ogoarelor.Codlea îi întâmpină pe vizitatori cu toată dragostea și simpatia, populația orașului ieșind în calea lor cu mic cu mare, cu flori, cu fanfare.Primul popas se face la ferma zootehnică a cooperativei agricole de producție.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gaafar Mohammed Nimeiii sînt întîmpinați de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, de conducătorii organelor locale. Șeful Direcției a- gricole județene, Ion Mănoiu, orezintă oaspeților cîteva as- ■ecte ale structurii actuale și

perspectivele zootehniei in a- ceastă parte a țării.La întreprinderea agricolă de stat, atenția oaspeților este reținută de realizările serelor amenajate aici pe apro-aj. e 35 de hectare. Pe această su prefață — o imensă grădină a cărei policromie încîntă privirile. In alte sere se cultivă roșii, castraveți și alte trufandale de sezon.Adjunctul ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, Ion Ceaușescu, se referă în explicațiile sale la evoluția dezvoltării întreprinderii, subliniind că veniturile realizate de pe urina florilor și legumelor cultivate în sere se ridică la 60-65 milioane lei anual. Expoziții florale care reunesc tot ce au creat horticultorii aici rețin atenția oaspeților în timpul vizitării serelor de garoafe și trandafiri. Mesajul frumuseților florale ale acestor meleaguri poa te fi reîntîlnit în 17 țări europene unde sînt trimise zilnic cu avionul garoafele și trandafirii de la Codlea. Despre hărnicia și realizările oamenilor muncii de la întreprinderea de stat vorbesc sugestiv și serele în care se cultivă legume timpurii.Luîndu-și rămas bun, președintele Gaafar Mohammed Nimeiri adresează calde felicitări pentru realizările lucrătorilor întreprinderii agricole de stat de la Codlea.Vizitarea obiectivelor economice brașovene a prilejuit șefului statului sudanez calde aprecierii, oaspetele subliniind că ele reprezintă un simbol al dezvoltării și progresului continuu al României de astăzi.In cinstea oaspeților, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean a oferit un dejun care a reunit, într-o ambianță de cordialitate și prietenie, personalitățile române și sudaneze ce însoțesc pe șefiii celor două state, precum și reprezentanți ai organelor locale, ai organizațiilor obștești din Brașov.Exprimînd bucuria oamenilor muncii brașoveni de a a- vea în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, de a primi pe oaspeții de seamă ai poporului român, președintele Nimeiri și soția sa, președintele Consiliului popular județean, Constantin Drăgan, a spus :Vizita dumneavoastră, domnule președinte Nimeiri, în județul nostru, ne onorează, întregește și amplifică bucuria și satisfacția locuitorilor de pe aceste plaiuri pentru bunele raporturi existente între popoarele român și sudanez, pentru cursul ascendent pe care-1 cunosc aceste relații, mai- ales după vizita din anul trecut a tovarășului Ceaușescu în frumoasa dumneavoastră țară, prin care s-au deschis orizonturi noi cooperării româno-sudaneze. Oamenii muncii din județul Brașov sînt mîndri că pot aduce contribuția proprie la dezvoltarea acestor relații, îndeosebi pe linie economică, prin produse ale industriei brașovene pe cale le livrează în țara dumneavoastră în cadrul unor schimburi reciproc avantajoase.Nutrim din adîncul inimii speranța că vizita dumneavoastră, discuțiile purtate la cel mai înalt nivel de reprezentare vor facilita dezvoltarea pe mai departe a bunelor raporturi, a încrederii între România și Sudan, vor sluji propășirii materiale și spirituale a țărilor și popoarelor noastre.In încheiere, Constantin Drăgan a toastat pentru dezvoltarea prieteniei dintre popoarele român și sudanez, în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu, Gaafar Mohammed Nimeiri, a tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Bu- seina Nimeiri.Mulțumind, în numele șefului statului sudanez, pentru cuvintele adresate, pentru primirea călduroasă a locuitorilor din Brașov, ministrul afacerilor externe, Mansour Khalid, a spus : Vizita noastră în țara dumneavoastră ar fi fost incompletă dacă nu am fi cunoscut această frumoasă regiune. A fost o plăcere «ă vizităm această regiune care a dat luptători pentru libertatea patriei dumneavoastră, luptători revoluționari care să realizeze progresul de astăzi. Sînt sincer cînd vă spun că progresul pe care dumneavoastră l-ați realizat în această regiune servește întăririi relațiilor dintre țările noastre. Este o colaborare maii veche, dar ea a început să capete contururi noi în special după întîl- nirile celor doi președinți cu ocazia vizitei domnului președinte Ceaușescu în Sudan. A- tuinci cînd cei doi președinți procedează în acest fel țin seama de logica istoriei. Acea logică care impune țărilor ce voiesc să trăiască independent în această lume, să colaboreze și să se sprijine reciproc. Am văzut în România ceea ce ați realizat dumneavoastră grație acestei politici de independență și frații dumneavoastră — care au viziitat Sudanul — au remarcat, de asemenea, ceea ce noi am realizat grație politicii noastre de independență.Ministrul afacerilor externe a exprimat în numele președintelui țării sale urarea pentru întărirea prieteniei și colaborării sudanezo-române, a toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.Vizita la Brașov a luat sfîr- șit în aceeași atmosferă sărbătorească, zeci de mii de locuitori salutînd pe cei doi șefi de stat, pe ceilalți oaspeți în drumul lor spre reședințele oficiale ce le-au fost rezerva- . te în stațiunea . Predeal.

Intervenția reprezentantuluiHELSINKI 4 (Agerpres). — Corespondență de la Dumitru Ținu. Marți după-amiază, a a- vut loc o ședință a grupului de lucru care examinează problemele cooperării culturale. Președinția a fost asigurată, pe baza principiului rotației, de către reprezentantul Islan dei.Participanții au analizat principalele probleme care urmează a fi cuprinse în directivele pentru comisia ce se va ocupa de cooperarea culturală în cadrul conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

In intervenția sa, reprezentantul României, ambasadorul Valentin LipaWi, arătînd că majoritatea propunerilor prezentate pînă acum oferă o bună bază de lucru pentru redactarea mandatului comisiei, asubliniat necesitatea ca, înpreambulul acestui mandat, să se precizeze principiile lăuzească lă dintre ca factor de securitate în Europa.Delegatul român a relevat, totodată, prioritatea care tre-

obiectivele și care trebuie să că- cooperarea cultura- statele participante, activ al procesului

Românieibuie acordată cooperării europene în domeniile culturii, educației și informației, prin elaborarea unui program de colaborare pe termen lung și încheierea de acorduri bilate rale și multilaterale. Ambasadorul român a arătat că, în procesul redactării directivelor pentru comisie, delegația tării noastre va formula sugestii și propuneri menite contribuie la elaborareacestui mandat, care să întrunească acordul tuturor parti- cipanților.
săa-

Atacuri violente
ale forțelor
patriotice

cambodgienePNOM PENH 4 (Agerpres). — In Cambodgia au continuat să se desfășoare atacuri violente ale forțelor patriotice împotriva unor garnizoane și puncte întărite ale armatei lonnoliste. In urma acestor atacuri, patrioții au eliberat capitala districtuală C bank, situată la 39 km de Pnom Penh, iar garnizoanei lonnoliste capitala provincială este critică. La fel situația garnizoanei șui Kep. situat la sud-est de Pnom Penh, într-o zonă în care se dau lupte grele de peste o săptămînă.Agențiile France Presse și Reuter semnalează că, datorită luptelor violente care au loc de o săptămînă de-a lungul fluviului Mekong, situația aprovizionării Pnom Penhu- lui a devenit gravă. Combustibilul a fost raționalizat, e- xistînd temeri că el nu va mai fi suficient decît pentru cinci zile.
*

Cham- i sud situația din Takeo este și din ora- 176 km.

PNOM PENH 4 (Agerpres). — Cea de-a ciincea și ultima șosea de acces spre Pnom Penh, necontrolată pînă acum de forțele de rezistență cambodgiene, șoseaua nr. 5, a fost tăiată joi de patrioți. Agenția U.P.I. relevă că șoseaua nr. 5 era ultima speranță a regimului mi ții„o
de la Pnom Penh de a pri- provizii de alimente, numiși combustibil de ciare este nevoie disperată11.

Program de măsuri

SANTIAGO (Agerpres). - go Ramirez, noul chilian al agriculturii, a anunțat că guvernul Unității Populare, condus de președintele Salvador Allende, va iniția, în acest an, un program de măsuri destinat dezvoltării producției în sectorul agricol de stat și particular — informează agenția Prensa Latina.In primul rind, a menționat Ramirez, se are în vedere exproprierea ultimelor 220 de mari proprietăți care ocupă o suprafață mai mare de 80 ha, precum și a celor mai

DE CHILE 4 Pedro Hidal- ministru mici, este ductivitate. Se prevede, asemenea, fixarea de prețuri stabile pentru unele produse de bază (lapte, vin, carne de porc și de pasăre), precum și punerea la punct a unui program de dezvoltare a horticulturii în provinciile centrale ale țării. Totodată, ministrul chiilan a relevat că este necesară o sporire a eforturilor în agricultură, în vederea extinderii suprafețelor cultivate, pentru a face față sarcinilor de producție în domeniul agriculturii și creșterii vitelor.

dar a căror exploatare nesatisfăcătoare ca pro- de

Acord chino-japonezTOKIO 4 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Cu ocazia vizitei în Japonia a directorului general al Administrației generale chineze de telecomunicații, Chung Fu-hsiang, a fost finalizat acordul privind construirea și lansarea unui cablu submarin între China și Japonia, pentru a se face față necesităților crescînde de comunicații dintre cele două țări. Comunicatul, publicat după întrevederea oaspetelui chinez cu Chuji Kuno, ministrul japonez al poștelor și telecomunicațiilor, arată că finanțarea proiectului se face cu participarea egală, a părților, cablul urmînd a fi dat în exploatare după trei ani. El va putea fi folosit și de alte țări din această regiu-

Comunicatul precizează că cele două țări vor depune e- forturi pentru a îmbunătăți relațiile în domeniul telecomunicațiilor sub toate aspectele, în spiritul prieteniei, e- galității ciproc. și avantajului re-

Sărbătorirea celei de-a 28-a 
aniversări a eliberării Ungariei 

de sub jugul fascistBUDAPESTA 4 — Corespondentul Agerpres, Aurel Pop, transmite : La Budapesta și în întreaga țară s-a sărbătorit cea de-a 28-a aniversare a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. La Monumentul e- roilor maghiari din Piața E- roilor, precum și la Monumentul eroilor sovietici au avut
Sesiunea

Parlamentului
vest-europeanLUXEMBURG 4 (Agerpres). — La Luxemburg s-au deschis miercuri lucrările sesiunii Parlamentului vest-european, constituit din țlcputați apar- ținînd parlamentelor țărilor membre ale Pieței comune. Sesiunea, programată inițial spre sfîrșitul lunii, a fost anticipată pentru a examina problema fixării prețurilor comunitare la produsele agricole înaintea reuniunii miniștrilor agriculturii ai „celor nouă", fixată pentru 9 aprilie. Este vorba de o încercare de apropiere a pozițiilor spre a influența dezbaterile din cadrul reuniunii miniștrilor agriculturii. După cum se știe, guvernele țărilor membre ale Pieței comune au poziții divergente în problema prețurilor agricole comunitare. In cadrul reuniunii de săptămîna trecută a miniștrilor agriculturii ai „celor nouă", a rezultat că propunerile avansate de Comisia C.E.E. sînt departe de a întruni acordul țărilor membre ale Pieței comune, care se mențin pe poziții proprii. Marea Britanie dorește înghețarea actualelor prețuri agricole în scopul declarat de combatere a inflației, Irlanda se pronunță, dimpotrivă, pentru creșterea acestor prețuri, iar R. F. Germania respinge ideea restabilirii unității prețurilor.

Un nou val de greve 
Africa de sudîn RepublicaPRETORIA 4 (Agerpres). — Anul 1973 se dovedește a fi dificil pentru autoritățile rasiste din Republica Africa de sud. In țară se înregistrează un nou val de greve ale muncitorilor de culoare, care reclamă nu numai îmbunătăți-

rea condițiilor de muncă și de viață, ci și abolirea discriminării rasiale. La Richards Bay, provincia, Natal, muncitorii africani de la singura fabrică de aluminiu a R.S.A., se află în grevă de opt zile, iar unități speciale ale armatei au fost nevoite să ia locul greviștilor, pentru a împiedica stagnarea producției. Greviștilor de la mina Alu- saf li s-au alăturat, luni, muncitorii africani de la întreprinderea de construcții din aceeași localitate. Ei au organizat o demonstrație pe străzile orașului, protestînd împotriva practicilor discriminatorii, în virtutea cărora un muncitor de culoare primește un salariu mult nivelul celui muncii depuse, în Republica clinii polițiști au fost, din nou, „mobilizați" pentru împrăș- tierea manifestanților, dar greviștii s-au declarat hotă- rîți să nu se reîntoarcă Ia lucru pînă nu le vor fi satisfăcute cererile.
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deloc depuneri de coroane flori, Ia care, au participat Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Janos Kadar, prim-se- cretar al C.C. al P.M.S.U., Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, și alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai u- nor organizații obștești și de masă.In numeroase localități oficialitățile au depus coroane de flori la monumentele și mormintele ostașilor români care s-au jertfit în lupta pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist.In orașele de reședință ale județelor au avut loc adunări festive închinate celei de-a 28-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. Cu acest prilej, conducători de partid și de stat au 'orbit despre însemnătatea -ilei 4 aprilie și au trecut în vistă succesele obținute poporul ungar în opera construire a socialismului.

HELSINKI 4 (Corespondență de Ia Dumitru Ținu) — Marți, la Helsinki, s-a deschis Expoziția de fotografii „București-1973". La festivitate au participat Te- uvo Aura, primarul general al capitalei finlandeze, oficialități ale municipalității, membri ai corpului diplomatic, ziariști. A luat parte, de asemenea, delegația Consiliului popular al municipiului București, condusă de Constantin Petre, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal, care se află într-o vizită oficială în Finlanda. Au fost prezenți ambasadorul României la Helsinki, Mircea Bălănescu, și membri ai ambasadei. In cuvîntul de deschidere, primarul general al orașului Helsinki a evocat evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre Finlanda și România, relevînd că aceasta expoziție se înscrie pe linia dorinței comune de mai bună cunoaștere reciprocă.

B Tribunalul electoral național din Argentina i-a proclamat, marți, pe Hector J. Campora și Vicente Solano Lima, candidați! Frontului Jus- tițialist de Eliberare în cadrul alegerilor generale de la 11 martie, drept președinte ales și, respectiv, vicepreședinte al țării.
B La Moscova au avut loc convorbiri între Nikolai Pato- licev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., și Henry Kearns, președintele Băncii a- mericane de import export, — relatează agenția TASS.• Comandamentul forțelor S.U.A. din zona Pacificului a anunțat că aviația americană a continuat, marți, bombardamentele asupra Cambodqiei. La raiduri au participat și bombardiere strategice „B-52".
B Guvernele R.D. Germane și Malayeziei au hotărît să stabilească relații diplomatice între cele două țări, la nivel de ambasadă.
B Sute de tineri au manifestat, marți seara, la Lisabona, cerînd autorităților încetarea războiului colonial din Angola, Mozambic și Guineea- Bissau. Manifestații similare au avut loc, la începutul a- cestei săptămîni, în diferite cartiere ale capitalei portugheze.

Punctele au și

sub corespunzător Ca deobicei, Sud-Africană,
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B Societatea de transporturi aeriene a R.D. Germane, „Interflug", a deschis o nouă linie aeriană pe ruta Berlin — Helsinki — anunță agenția A.D.N. La zborul inaugural a participat ministrul transporturilor al R.D.G., Otto Arndt.
B Ministrul nicaraquaian al sănătății publice, Fernando Valle Lopez, a anunțat că Ia Manaqua, capitala țării, va fi creat un centru care să se preocupe de persoanele suferind de maladii nervoase de pe ur-

ma puternicului cutremur de pămint din luna decembrie 1972.
B Căile rutiere vor ucide, în curînd, 250 000 persoane pe an și vor provoca rănire’1 altor zece milioane, dacă nu se iau măsuri drastice — se afirmă intr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), publicat, luni, neva. la Ge-

hotel ocupa Khalid,@ Din camera unui londonez, pe care o prințul Mohammed Bin ministrul comunicațiilor al e- niitâthlul Abbtt Dhabi, a furată suma de 59 000 sterline. fost lire
B Politia vest-germană anunțat că 5 persoane pierdut viața și mai multe zeci au fost rănite, ca urmare a furtunii care s-a abătut, în noaptea de luni spre marți, a- supra unor regiuni din R. F« Germania. Regiunea Rena- nia de nord-Westfalia a fost cel mai greu afectată.

ași-au

B N.A.S.A. a hotărît ca laboratorul spațial american „Skylab** să fie lansat la data prevăzută inițial, și anume ia 14 mai. Instalarea rachetei și a capsulei pe rampa deCape Kennedy va avea loc la 16 aprilie. la
B La Havana au început convorbirile oficiale dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale Cubei, condusă de Fidel Castro, prim secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim- ministru al Guvernului revoluționar, și Cehoslovaciei, condusă de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.G. din Cehoslovacia.

♦

Furtuni și ploi
în Italia(Agerpres). — ploile care s-au

LONDRA 4 (Agerpres).In Irlanda de nord continuă să se producă acte de violență. Ultimele incidente s-au soldat cu moartea unui tînăr, în cursul zilei de marți. Au fost, de asemenea, înregistrate atacuri cu bombe, reduse numeric comparativ cu

zilele precedente, principale ale atacurilor fost localitățile Belfast Londonderry.Persoana care a decedat marți este cea de-a 763-a victimă a violenței instaurate în Ulster, începînd din august 1969.

PRAGA 4 (Agerpres). — Intre 13 și 15 aprilie, la Havi- rovo se vor desfășura, în organizarea federației cehoslovace de haltere care sărbătorește aniversarea a 80 de a.ni de la introducerea acestui sport în Cehoslovacia, întrecerile celei de-a 6-a ediții a „Cupei Dunării".La întreceri și-au anunțat participarea halterofili din A- ustriia, Bulgaria, R.F. Germania, Iugoslavia, România, Ungaria și Cehoslovacia.In cele 5 ediții precedente cele mai -multe victorii au fost obținute de reprezentanții Ungariei.BELGRAD 4 (Agerpres). — La Ljubljana a început un turneu internațional mașculin de șah, la care participă 18 jucători, printre care și maestrul român Victor Ciocîltea.In singura partidă decisă a

rundei inaugurale, Csom (Ungaria) l-a învins în 34 de mutări pe marele maestru iugoslav Bora Ivkov. Victor Ciocîltea (cu piesele negre) a remizat în 22 de mutări cu Sue- tin (U.R.S.S.). Egalitatea a fost consemnată și în partidele Smejkal (Cehoslovacia) — Portisch (Ungaria), Radulov (Bulgaria) — Tatai (Italia), Parma (Iugoslavia) — Mata- novici (Iugoslavia). Celelalt^ partide s-a-u întrerupt.LAS PALMAS 4 (Agerpres).In runda a doua a turneului internațional de șah de la Las Palmas (Insulele Canare), fostul campion mondiul Tigran Petrosian (U.R.S.S.) I-a învins pe olandezul Plans Ree. Liubojevici (Iugoslavia) a cîști- gat la Saidy (S.U.A.), Stein (U.R.S.S.) la Huguet (Franța) și Panno (Argentina) la Del Corral (Spania). Marele maes

tru român Florin Gheorghiu a remizat în 23 de mutări cu maghiarul Zoltan Ribli, rezultat consemnat și în partidele Darga (R.F. Germania) — Hort (Cehoslovacia) și Hug (Elveția) — Calvo (Spania). S-au jucat și partidele întrerupte in prima rundă. Ribli l-a învins pe Hug, iar Stein a remizat cu Andersson. Partida dintre Florin Gheorghiu și Saidy s-a întrerupt pentru a doua oară.In clasament conduce Liubojevici cu 2 puncte, urmat de Stein, Petrosian, Andersson, Panno și Bib li — cu cîte 1,5 puncte fiecare.BELGRAD 4 (Agerpres). — Astăzi se deschide la Sarajevo ce-a de-a 32-a ediție a campionatelor mondiale de tenis de masă, competiție care reunește cîteva sute de jucători

și jucătoare din peste 60 de țări ale lumii.Pentru prima oară în istoria competiției, formațiile participante au fost repartizate în grupe de categorii valorice, urmînd ca trofeele „Cupa C-or- billon" — feminin și „Cupa Swaythling11 — masculin să fie disputate numai de cîte 14 e- chipe, împărțite în două grupe.Echipa feminină a României, alcătuită din Maria Alexandru, Carmen Crișan și Eleonora Mihalcea-Vlaicov, va participa la „Cupa Corb-illon" în grupa B, alături de selecționatele R.P. Chineze, Iugoslaviei, Franței, Suediei, R.F. Germania și Coreei de Sud. Grupa A este formată din următoarele echipe: Japonia (deținătoarea trofeului), Cehoslovacia, U.R.S.S., Anglia, Ungaria, Cam- bodgia și R.P.D. Coreeană. Primele clasate în cele două

grupe își vor disputa finala, iar echipele situate pe locul doi vor juca pentru locurile 3-4.„Cupa Swaythling" va fi disputată de 14 echipe, repartizate după cum urmează : Grupa A : R.P. Chineză, (deținătoarea titlului mondial), Suedia, Ungaria, R.P.D. Coreeană, Coreea de Sud, Indonezia, Austria ; Grupa B : Japonia, Iugoslavia, R.F. Germania, Franța. Anglia, Cehoslovacia, U.R.S.S.Echipa masculină a României, avînd în componență pe Dorin Giurgiucă, Teodor Gheor- ghe, Șerban Dobosi și Marin Firănescu, va participa la întrecerile categoriei a Il-a (grupa B), alături de formațiile O- landei, Greciei, Republicii A- rabe Egipt, Finlandei, Iranului, Danemarcei.

ROMA 4 Furtunile și abătut la începuturi să, tă- mînii asupra' nordului Europei au atins în ultimele 24 de ore Italia, provocînd pagube importante. In zona golfului Genova, rafalele de vînt au depășit viteza de 130 km ne oră, perturbînd navigația maritimă și aeriană. Aeroportul din Genova a fost închis. Partea de nord a Adriaticii este, de asemenea, foarte gitată. Temperatura, care ultimele zile înregistrase lori primăvăratice, este întreaga peninsulă în scădere. In regiunile de munte a nins, în timp ce în restul teritoriului au căzut precipitații. A fost afectată în special Calabria, unde inundațiile și a- lunecăriie de teren au provocat distrugeri materiale.

a-îtivain

--------4---------

Puternic cutremur 
în ColumbiaBOGOTA 4 (Agerpres). — In Columbia a fost înregistrat, marți, un puternic cutremur cu epicentrul la 250 de kilometri vest de Bogota. Mișcările seismice subterane, care s-au simțit puternic și în capitala țării, au produs panică. Potrivit datelor furnizate de Institutul columbian de geofizică, intensitatea lor a depășit 6 grade pe scara Richter. Legăturile cu celelalte orașe au fost întrerupte
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