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Cincinalul inainte de termen !
Concluzii și cerințe •>

după un trimestru de activitate
FAPTE DE VREDNICIE

Gaafar Mohammed Nimeiri
A

In întreprinderi industriale și unități
agricole din județul Prahovacu șeful statului

INVESTIȚIILE
MINEREASCĂ ÎNSCRISE

ÎN CRONICA
se cer realizate la timp, in mod exemplar, ÎNTRECERII

de către toate unitățile
activitate, realizările construcții-montaj, precum și întreprinderii de gospodărie comunală care a înscris bilanțul primului cifra de 34,5 la sută, ca depă-întrimestru

Continuînd relatarea datelor privind încheierea primului trimestru de din acest an, cu înregistrate la investiții, menționăm din primele rînduri, că, și în acest domeniu, bilanțul obținut pe municipiu reflectă îndeplinirea sarcinilor de plan în proporție de peste 102 la sută. Un fapt pozitiv deosebit de esențial în bilanțul încheiat constă în a- eeea că majoritatea unităților economice dar mai ales toate organizațiile de construcții în antrepriză și-au îndeplinit sarcinile de plan. E- vidențieri se cuvin făcute întreprinderii de lucrări hidrotehnice speciale, care a încheiat trimestrul cu o depășire de 14 la sută, realizînd în aceste trei luni mai mult de 29 la sută din planul nual I.C.F. pășit dar a volum de 37,5 la sută planul anual Centralei cărbunelui șani care a obțihut o depășire de 2,1 la sută, realizînd 23,4 la sută din sarcina anuală de plan, la investiții

a- de investiții, lotului Cimpa care și-a de- planul cu 1,7 la sută, realizat prin aceasta un din de investiții, Petro-

In primul 
semestru - 
cel pufln 

50 la sută 
din planul 

anual 
[ de investiții I

șire a sarcinii de plan, re- prezentînd 24,8 la sută din planul anual. Și alte unități și-au îndeplinit planul după cum urmează : I.G.L., în proporție de 115,3 la sută, șantierul 71 C.F.R. 100,7 la sută, T.C.M.M. și T.C.H. în proporție de prinderea nificație, la sută.Bilanțul primului trimestru
sută la sută, Intre- de morărit și pain proporție de 120

însumează rezultatele unor a- sidue preocupări pentru organizarea judicioasă a muncii pe șantierele de construcții, pentru mobilizarea intensă a colectivelor în realizarea cît mai exemplară a unor capacități de producție ce urmează a fi date în exploatare încă în acest cincinal, ca și a u- nor obiective sociale pentru municipiu. Pentru a conchide, înscriem drept meritorii preocupările conducerilor tehnice obținute sub îndrumarea și cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid de la aceste unități și șantiere, de a devansa pe cît posibil termenele de dare în folosință a obiectivelor înscrise în plan. Intr-o primă instanță. cinci
nalul inainte de termen în
seamnă realizarea înainte de 
termen a investițiilor, și nicidecum tărăgănarea executării lor la termene mereu amîna- te cum se practica în anii din urmă.Dar, dacă la unitățile menționate s-au obținut, rezultate care fac cinste colectivelor de constructori și muncitori, iată că există și unități unde

(Continuare in pag. a 3-a)

Lupeniul
Anchetă pe teme

Brigăzi uricănene

împreună român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Gaafar Mohammed Nimeiri, ceilalți soli ai poporului sudanez prieten au rezervat cea de-a patra zi a vizitei cunoașterii în continuare a realităților țării noastre, de data aceasta prin intermediul uzinelor și complexelor agricole din județul Prahova. Impresiile oaspeților și-au găsit expresia, ca și cu prilejul vizitelor precedente la alte obiective economice, în cuvinte de înaltă apreciere, șeful statului sudanez elogiind și de această dată progresele României prietene pe care le-a definit drept excepționale. După vizitarea uzinelor și cartierelor Capitalei, centrului brașovean al industriei constructoare de mașini, examinarea directă, la fața locului, a nivelului atins de industria petrolieră și agricultura românească a reținut atenția oaspeților cu atît mai mult, cu cît noile acțiuni de colaborare și cooperare economică româno-sudaneză, în curs de perfectare, în spiritul hotărîrilor convenite de comun acord de șefii celor două state, vizează și aceste domenii de o deosebită însemnătate pentru propășirea și progresul țării prietene. In acest sens, președintele Gaafar Mohammed Nimeiri sublinia că poporul sudanez dorește să beneficieze de progresul și posibilitățile economiei românești pentru dezvoltarea industriei țării sale. In sfîrșit, a treia dimensiune a vizitei

reprezentanților Sudanului a conferit-o ospitalitatea tradițională a poporului român ce întotdeauna a primit cu bucurie pe solii popoarelor de care ne leagă trainice legături de prietenie și prețuire, de colaborare frățească; oamenii muncii ploieștenj au adăugat la șirul manifestărilor de dragoste și simpatie cu care oaspeții au fost primiți pretutindeni, noi mărturii vibrante — de la primirea caldă a zecilor de mii de locuitori masați pe străzile orașului, pînă la modul deschis în care au fost înfățișate preocupările poporului nostru, angrenat cu toate energiile sale creatoare în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. In acest context, oaspeții au avut posibilitatea de a fi martorii prestigiului și dra-

gostei de care se bucură din partea întregului popor președintele Nicolae Ceaușescu, realizările cunoscute pretutindeni în timpul vizitei evidențiind prezența sa permanentă, cu gîndul și fapta, în mijlocul națiunii, activitatea sa prestigioasă de care se leagă în chip firesc progresul patriei noastre.In centrul ploieștean al industriei petroliere, 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 însoțiți de tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al
(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, lo posturile noastre 
de radio și televiziune

Vineri, în jurul orei 11,45, posturile noastre de radio și televizi
une vor transmite direct de la aeroportul Otopeni plecarea pre
ședintelui Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, impreună cu doamna Buseina Nimeiri, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială in țara noastră.fruntașe

Corespondentul nostru voluntar de la mina Uricani, 
Ilie Coandrăș, ne-a comunicat ieri, telefonic, numele celor 
mai vrednice brigăzi care au contribuit, prin realizările 
lor, Ia „plusul" de cărbune obținut în luna martie pe în
treaga exploatare.

Din SECTORUL II, sector de pondere al minei, s-au 
evidențiat brigăzile conduse de JENICA NASTASE — 101 
tone de cărbune extrase peste plan (șefi de schimb: 
GHEORGHE RAD, OCTAVIAN GRAMA, CAROL GROZA), 
GHEORGHE NICHITA — plus 226 tone (șefi de schimb : 
DUMITRU MARDARE, NICOLAE ȘTEFAN, GHEORGHE 
SAMOILĂ, VASILE DRĂGAN) și TRAIAN POP — plus 
219 tone. Din același sector, brigada Iui CONSTANTIN 
GRĂDINARU a reușit în galeria de pregătire a stratului 15 
să avanseze 121 ml în luna trecută, continuînd să-și susțină 
cu fapte remarcabile inițiativa „100 ml de avansare pe lună" 
și acum, Ia aproape un an de la lansare.

Din sectoarele I și III se remarcă succesele obținute de 
brigăzile conduse de NICOLAE CREȚU (plus 232 tone) și, 
respectiv, IOAN PETREANU (135 tone cărbune peste sar
cina de plan lunară).Sporuri de avansare

Ole două formații de lucru — de săpare și de beto- 
nare — ale brigăzii complexe condusă de GHERASIM FOtU din sectorul VI — investiții al minei Lonea au reu
șit să încheie și luna martie cu un spor de avansare față de 
„planificat". Adăugind cei 5,1 ml din martie depășirilor de 
pe lunile precedente, minerii acestei brigăzi au izbutit ca 
în primul trimestru din an să realizeze 60 Ia sută din an
gajamentul anual, de 30 ml, pe care vajnicul brigadier I-a 
lust cu prilejul ultimei conferințe județene de partid.

Colectivul harnic de mineri ai brigăzii a obținut aceste 
succese pe seama realizării productivității planificate, în 
fiecare din cele trei luni din trimestru, în proporție de 133,8 
117,1, respectiv, 103,4 la sută.

încă un bloc de locuințe

pentru oamenii muncii in

cartierul Aeroport — Pe-

troșani.

In clișeu, harnicii zidari

din echipa condusă de Du

mitru Postolache au ajuns

la etajul III al noului bloc.

Foto: I. LlClU

o grădină înfloritoare /
gospodărești-edilitare realizată cu sprijinul 
corespondenților voluntari

abundentă la începutulImediat după topirea zăpezii - mai 
acestei primăveri decit in lunile de iarnă adevărată, - și sosirea 
zilelor călduroase, s-au creat condiții propice ca „oficial" de la 
1 aprilie, să demareze, acțiunile in cadrul lunii salubrizării gene
rale. De fapt de la această dată au și fost declanșate în toate lo
calitățile municipiului nostru acțiunile de curățenie și înfrumuse
țare. Despre obiectivele concrete mai importante ce se preconi
zează a fi realizate in fiecare localitate prin acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică și sarcinile ce revin factorilor răspunzători, am 
informat cititorii noștri la timpul potrivit („Steagul roșu” nr. 7280 
din 31 martie 1973).

In prezentul număr al ziarului publicăm ancheta realizată cu 
sprijinul corespondenților voluntari luliu Popa, Margareta și Avram 
Mica, Berta Gereb, Lucian P. Șerban ți a altora despre ritmul și 
amploarea acestor acțiuni din orașul Lupeni. O facem cu dorința 
de a reliefa unele aspecte pozitive in acest domeniu de larg in. 
teres cetățenesc și, mai ales, de a polariza atenția sectoarelor 
de prestații de servicii cu obligații exprese, unităților economice, 
consiliului popular și altor organizații obștești, deputaților și cetă
țenilor asupra a ceea ce trebuie făcut in continuare neintirziat 
pentru ca Lupeniul să devină o grădină înfloritoare, demnă de 
tradițiile Iui ți ale celor ce-I locuiesc.

Doar începutulAprilie. Oamenii, casele, parcurile sînt cuprinse de zîm- betul cald al soarelui. Este cu adevărat primăvară !Deodată, ca la un semnal nevăzut, încep să se reverse spre centru șuvoaie de pionieri ți uteciști. Elevii au fiecare cîte o unealtă de lucru în mînă pentru grădinărit și în minte o misiune bine determinată. Tinerețe și entuziasm, angrenate într-o activitate deosebit de intensă, îndrumată 
de profesori, de instructori, secretari ai organizațiilor de U.T.C. prezenți in corpore...Toate fețele strălucesc de bucuria dăruirii. Sutele de

mîini de aur, stîrnesc admirația cetățenilor care se opresc din drum grupuri, grupuri, își descrețesc frunțile și privesc... cînd de fapt ar trebui...Și rezultatele așteptate... două ore, bine, elevii 1 fac curat blocuri ce se află în fața spitalului. Strălucește de curățenie și curtea școlii. Profesorul 
Viorel Ular informează că și parcul în care se află monumentul eroilor mineri este îngrijit de aceiași elevi... Elevii Școlii generale nr. 2 s-au străduit și ei din răsputeri să contribuie din plin la hărnicia gospodărească colectivă. Peste 100 de mp de suprafață de

nu se lasă In mai puțin de deci operativ și Școlii generale nr. în jurul D-urilor,

pămînt săpat în jurul școlii, două straturi ce vor avea flori în parcul din apropierea școlii în punctul numit ROTOGOL, inclusiv curățenia ; un început promițător și consistent în amenajarea noului teren sportiv pe „știurț", tot în apropierea școlii....La Casa pionierilor, „Parcul fruntașilor", gust", acționat elevi de la Iile nr. 1, nr. 2 și 6. Ei au fost ajutați substanțial de două brigăzi de tineret. Una a salariaților P.T.T.R. și alta a sectorului 13 de la mină.Așa s-a desfășurat la Lupeni o primă acțiune de muncă pa-

triotică a tineretului. Am înțeles din discuțiile ce le-am purtat că aceasta reprezenta doar începutul...
In ora

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri

al R. P. Polone, Mieczyslaw JagielskiJoi, Nicolae general Român, lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe 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.La întrevedere a participat 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 .A luat parte, de asemenea, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășilor Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., Hen-

5 aprilie, Ceaușescu, al Partidului președintele
tovarășul secretar Comunist Consiliu-

ryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat, și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășilor Edward Gierek, Henryk Jablonski și Piotr Jaroszewicz urările sale cele mai cordiale.In cursul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, s-a reliefat cu satisfacție faptul că— în spiritul celor convenite de conducerile de partid și de stat ale României și Poloniei cu privire la dezvoltarea colaborării economice bilaterale— relațiile economice româno- polone au cunoscut o extindere și diversificare continuă. S-a apreciat, totodată, că evoluția mereu ascendentă, pe multiple planuri, a raporturilor prietenești româno-polone, precum și creșterea dinamică a potențialului economic îl

României \ și Poloniei creează premise favorabile pentru intensificarea și adîncirea, pe mai departe, a colaborării în domenii prioritare ale economiei. a cooperării și specializării în producție, a livrărilor reciproce de mărfuri. A fost exprimată hotărîrea comună de a pune în valoare, prin e- forturi conjugate, aceste largi posibilități existente, în interesul dezvoltării economiilor naționale și accelerării progresului tehnic, al construcției socialiste în România și Polonia. In această ordine de idei, a fost subliniată contribuția pe care o aduc orqanele centrale de planificare în promovarea colaborării și cooperării economice bilaterale, evidențiin- du-se, în context., rezultatele actualei lor întîlniri, la București.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de înțelegere reciprocă.
Vacanfa de primăvară,

perioadă de odihnă activă a elevilorAstăzi începe vacanța de primăvară, perioadă de odihnă și destindere intelectuală pentru cei peste 20 000 de e- levi din Valea Jiului. Timp de două săptămîni. sălile de clasă ale școlilor nu-și vor mai cunoaște atmosfera specifică orelor de curs. Dar influența școlii nu încetează, ci îmbracă alte forme de manifestare care au o valoare e- ducativă mai directă și completează ceea ce s-a învățat. Grija permanentă a partidului și statului nostru pentru formarea tinerelor generații se manifestă în forme bogate, pline de conținut și în perioada vacanței, oferind eievilor posibilități multiple de petrecere folositoare a timpului liber pentru recon- fortarea lor fizică și intelectuală. In modul cum este organizată vacanța de către factorii cu responsabilități e- ducative se verifică pricepe-

rea organizatorică și fantezia, măiestria pedagogică și cunoașterea universului psihologic al copiilor, al dorințelor lor. Vacanța de primăvară ne-a prilejuit o convorbire cu profesorul Victor Iațenco, președinte al Consiliului municipal al Organizației pionierilor.
— Ce criterii s-au avut în 

vedere în organizarea vacan
ței de primăvară și ce oferă 
ea tineretului școlar din Va
lea Jiului ?— Cu mult timp înainte de încheierea trimestrului al doilea s-a constituit un colectiv organizatoric pentru a- ceastă vacanță. Cînd s-a făcut programul de activități am avut în vedere atît cele mai semnificative opțiuni levilor manifestate în sondajelor experiența Noi avem canța e o

noastre, vacanțelor în vedere perioadă
ale e- timpul cît și trecute.

activitatea de natură educativă trece pe primul plan, dar e mijlocită de forme organizatorice interesante, pe placulelevilor, mereu reînnoite conținut și atractive. Incest fel se completează multe cunoștințe teoretice similate în fi primul altul e că o perioadă săturilor moral-cetățenești, de educație patriotică, de orientare școlară și de educație prin spiritul muncii, activităților de face pe elev să mai multe alternative, toate interesante.
— Ce 

fi ?

îna-Și a-Arorele de curs, criteriu, deoarece vacanța constituie de formare a tră-
profesională, muncă și în Diversitatea vacanță îl opteze către

acțiuni mai mari vorIn primul rind excursii

în „6 Au- „Parcul pionierilor" au șco- nr.
de practică

nr. Școala generală nr. 3 situată în inima cartierului Braia. Aici am văzut un de elevi la o practică, maistrul 
On în

din clasele V — oră inedităL-am văzut de practică halatul său

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

grup VIII de pe 
loanalbastru dirijînd repararea gardului din sîrmă din preajma școlii,

(Continuare in pag. a 2-a)

IN ZIARUL
DE AZI :

• Un nou act nor
mativ în sprijinul 
consiliilor de ju
decată și al cetățe
nilor

• Ne scriu corespon
denții

(Pagina a U-a)

• Cu scrisoarea dv. 
în față

• SPORT

• Programul T.V. 
pentru săptămîna 
viitoare

(Pagina a IlI-a)
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Astăzi, corul „Doina" de 
la Școala generală nr. 5 și 
orchestra de muzică popu
lară a Școlii generale nr. 1 
din Petrila pleacă la Deva 
unde vor participa la laza 
zonală a Festivalului cultu
ral-artistic al pionierilor și 
școlarilor care se va desfă
șura în 9 și 10 aprilie Or
ganizată de Ministerul Edu
cației și Invătămintului 
Consiliul National al Orga-

Mesageri ai
talentului copiilor

din Valea Jiului

nizajiei pionierilor și Con
siliul culturii și educației 
socialiste, la această mani
festare de mare semnificație 
pentru posibilitățile artisti
ce ale copiilor, participă 
judefele 
Gorj, Alba, 
Hunedoara, 
Timiș.

Referitor 
prof. TITU 
rector al Școlii generale nr 
5 Petrila, spunea :

— Corul nostru, 
din 95 de elevi, face repeti
ții zilnice și 
acest concurs 
timism. Odată 
tival, printr-o 
sărbătorim și 
versare a Societății noastre 
corale „Doina". Dirijați de 
prof. Vladimir Ureche, co
piii noștri vor cinta „Plaiuri 
părintești" de Laurenfiu 
Profeta, „Cuc-cuculef" de 
Nelu Ionescu și „Concertul 
broaștelor" de Donhauser. 
Corul școlii noastre este de 
două ori laureat al 
cursului municipal al 
nierilor și școlarilor, 
participarea de acum 
prima noastră performantă 
de mai larg ecou.

Ne-am oprit și la școala 
generală nr. 1 Petrila.

— Orchestra de muzică 
populară este pregătită și 
dirijată de prof. Gheorghe 
Muscă — ne informa prof.

copiilor, 
Caraș-Severin, 
Arad,

Mehedinți
Bihor,

Și

la acest
GHERO1U,

fapt 
di-

iormat

pornește spre 
cu deplin op- 
cu acest fes- 

coinciden/ă, 
a patra ani-

con- 
pio- 

iar 
este

I
I
I
I
I
I
I
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VINERI, 6 APRILIE 19732

al cetățenilor

exercițlul

o grădină

comisiilor de judecată și
pag 1)caracterConsiliul

îrn-

Construcțiidin betoncelularautoclavizatarmat
nu le-au

are de făcut cu ele.

In fiecare an sera sectorului din Lupeni al I.G.C. asigură în cea mai mare parte florile

nr. 9 și nr. 11 de pe orașului Uricani au

la al- alte sutele parte

ine-

Inalte i t robi ine.
Pe

nu inhalau centrul Luth fața mape
or fi măturile și coșuri- hirtii ?fîntina arteziană, de ce- noastră fîntînă care ne-a

înfloritoare!

stradă mai frunzele,

zîmbit aprins Era muncitorInteresantăzis și mi-am văzut de
să 

l>’nă

ti lor. Prof. Ioan dirijat plantarea arbuștilor orna- ora de practică se

nă în cartierul

s-au adus 39/1 968 comisiilor mai jos

str. T. morma-

amîndoi și 
cîte o 

Const untin la sectorul optică,

Gh. ROMAN, 
șeful serviciului administra

ției locale de stat

de Stat al

aplicăs-au de cel de in- i s-au

In ședința din 27 februarie 1973, printre alte acte normative,R.S.R. a adoptat și Decretul nr. 86/1973. Acest act normativ are o deosebită importanță pentru activitatea comisiilor de judecată și instanțele judecătorești și de aceea el trebuie să fie cunoscut amănunțit.Prin acest decret modificări Legii nr. privind activitatea de judecată. Redăm modificările aduse.Art. 11 al. 1 din Legea 59/1968 s-a modificat în sensul că nu se mai cere condiția ca faptele săvîrșite de angajați la locul de muncă să fie comise pentru prima dată. De asemenea, și din art. 11. al. 2 s-a scos expresia „pentru prima dată".După art. 11, al. 3, s-au introdus al. 4,5, 6 și 7 cu următorul conținut: „Dispozițiile aliniatelor precedente a- •lică al. 1. 2, 3, nu se aplică facă făptuitorul a fost anterior condamnat. Condamnare» anterioară se consideră xistentă dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală, infracțiunea a fost săvîrșită în timpul minorității, s-a împlinit termenul de reabilitare sau cel de □rescripție a executării pedepsei, ori dacă infracțiunea săvîrșită a fost amnistiată".De asemenea, dispozițiunile alineateTor 1--3 nu se dacă fată de făptuitor luat în ultimii trei ani mult două ori măsuri fluențare obștească, ori

In sprijinul minerilor 
din abataje

Deplină unitate între 
hotărîre și faptăin frunte cu secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, Pavel Iuliu, un grup de tineri din sectorul I al E. M. Uricani au coborît în ziua de 1 aprilie în adîncul minei pentru a da o mînă de ajutor celor care lucrează aici zi de zi, minerilor din abataje. Munca tinerilor ute- ciști partieipanți la acțiunea de muncă voluntar-patriotică printre care s-au nu

mărat Pavel Iuliu, Ionel Făgaș, Grigore 
Nebunu, Gheorghe Atudosiei, Vasile Vj- 
tejeanu, Teodor Ștefan, A. Toma, Dionisie 
Nagy, Ion Dioancă, Ionel Hirscu, Gheorghe 
Burcă și alții a fost rodnică. Ei au reușit să curețe crațerele colectoare de hi sectorul I, au aprovizionat cu materialele necesare, locurile de muncă, au colectat peste 1 500 kg cupru care urmează să fie adus la lumina zilei.

Locatarii blocurilor strada 23 August a hotărît să sape un șanț de scurgere a apei ce se infiltra dinspre dealul din preajma celor două imobile, periclitînd subsolurile lor. Intre hotărîre și faptă a fost și de data aceasta o strînsă unitate. In ziua de 28 martie curent peste 50 de cetățeni din cele două blocuri au trecut la acțiune să- pînd șanțul respectiv. Munca patriotică prestată echivalează cu un volum de manoperă valorînd peste 2 000 lei.Din rîndul celor care au contribuit activ la rezolvarea acgsțeț probleme gospodărești 's-ău remarcat Ioan Prlcop, Constan
tin Leonte, Nicolae Cernat, loan Picior, 
Gheorghe Stanciu, Ana Iureș, Emil Gutu, 
Petru Leonte, Gheorghe Uliu și alții.

llie COANDRAȘ, 
mina VJricani

îmbunătățiri
Crearea unor condiții tot 

mai bune de agrement pen
tru populație stă permanent 
în atenția și preocupările bi
roului din Petroșani al Ofi
ciului județean de turism. In 

aplicat sancțiuni cu administrativ.Prejudiciile cauzate prin fapte repetate săvîrșite cu intenție, pînă la aplicarea unei pedepse sau a unei sancțiuni cu caracter administrativ, ori luarea unei măsuri de influențare obștească se totalizează. In același fel se pro
CONSULTAȚIE

JURIDICA

cedează și cînd prejudiciile au fost cauzate prin fapte săvîrșite fără intenție.De la art, 19, al. 1, s-a scos precizarea „pentru prima dată". La art. 19, al. 2, se intra- duce un aliniat nou cu următorul cuprins; „Dispozițiile art. 11, al, 4-7 sînt aplicabile".La art. 20, lit. d, s-a adus o modificare excepțională și a- nume aceea că în cazul furturilor dintre soți sau între rude apropiate s-au săvîrșite de către un minor în paguba tutorelui său ori de cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sa-u este qăzduit de acesta, sînt competente să încerce înpăcarea părților și comisiile de judecată de la locul unde s-a comis fapta- Această dispoziție rezolvă greutățile ce au existat pînă în prezent, deoarece după comiterea furtului, aceste persoane de regulă dispăreau fără urme sau își schimbau

aduse cabanei
acest context s-au luat mă
suri de executare a unor în
semnate lucrări de îmbunătă
țire a condițiilor de cazare și 
aprovizionare a turiștilor la 
cabana Peștera Bolii. 

mereu domiciliul și partea vătămată era practic în imposibilitate de a urmări pe făptuitor, cunoscut fiind faptul că după vechea dispoziție numai comisia de judecată de la domiciliul făptuitorului competentă să soluționeze ceste fapte.Art. 21, al. 1, s-a modificat în sensul că în prezent comisiile de judecată pot rezolva litigii patrimoniale (pretenții) în valoare de pînă la 30 000 lei față de 10 000 lei cît a fost pînă în prezent.Art. 27, al. 1, lit. b, s-a modificat în sensul că stabilește amenda de la 50 la 2 000 lei față de 50 la 1 000 lei cît a fost pînă acum.Se mai prevede obligația conducerilor organizațiilor socialiste să creeze condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității comisiilor de judecată și faptul că membrii comisiilor de judecată se bucură de protecția legii ca și persoanele care îndeplinesc funcții ce imiplică autorității de stat. Toate celelalte dispoziții din Legea 59/1 968 au rămas neschimbate.Deoarece prevederile zentului Decret au intrat vigoare pe data de 27 februarie 1 973, comisiile de judecată sau cetățenii se pot folosi de modificările publicate în presă pentru a nu se face e- rori care să ducă la ■ alte complicații, greu de îndreptat.

llie FRUNZA, 
Consiliul popular Uricani

Peștera Bolii
Ca urmare cabana este în 

întregime încălzită central, 
s-a introdus apa potabilă, fur
nizată de către o captare pro
prie, s-a instalat un grup sa
nitar, etc.

întreprinderea de prefabricate din Craiova a realizat, după un proiect propriu, o căsuță de vacanță din beton celular autoclavizat armat. Ea poate fi amplasată atît in punctele turistice, cît și în localitățile rurale, întrucît compartimentarea sa este u- șor adaptabilă diferitelor solicitări. In cadrul întreprinderii au fost, de asemenea, o- m-ologate un magazin comercial și primele locuințe individuale construite din beton celular autoclavizat armat. Pe lîngă faptul că durata de execuție a fiecărui obiectiv amintit se reduce la, treime, construcțiile te din beton celular vizat armat sînt maiS le, mai ieftine și pot fi realizate intr-un timp maii redus decît în zul ridicării unor menea obiective 

circa o realiza- autocla- durabi-mult ca- ase- dinmateriale clasice. In vederea satisfacerii solicitărilor beneficiarilor, unitatea amintită a constituit și o formație de nnincitori-inontori de prefabricate care vor executa, la solicitare, asamblarea căsuțelor și a magazinelor.
(Agerpres)

(Urmare dince pe alocuri are „breșe". Profesorul de desen Radu Caceu era în fruntea grupului de elevi care săpau niște gropi. Un alt grup de elevi erau numai ochi și urechi la explicațiile profesoarei Paulina Pitea care le vorbea despre modul de plantare a merilor. Apoi i-am văzut și pe aceștia din urmă la treabă. Unii au adus gunoi, alții apă și împreună au plantat cei 30 merișori sub privirea aprobatoare profesoarei 
Cotescu a sălciilor, a mentali. Indesfășura astfel o adevărată aacțiune de înfrumusețare incintei școlii.

Așteptăm 
mașinile»E o după-amiază călduroasă Mai multi locatari ai blocului 16 de pe Aleea Castanilor au ieșit la muncă pentru amenajarea spațiilor din jurul imobilului. In frunte se află președintele comitetului blocului, 

Caiman Varga, șl responsabila scării Elena Șerban. E- 
lena Popete, Sari Bernad, Fă- 
nică Pîrvu, Anișoara Prața,

Ana Todoruț, Gh. Rizea, Ion 
Lucuță, Alex. Gereb lucrează de zor. Sînt prezenți, de ase
menea, Viorel Doroftei anul II E, școala profesională, pionierii Elena Șerban, Cornelia Po
pete, Stanca Pîrvu, Mioara 
Prața, Georgeta Popete. S-a greblat și curățat terenul de pietre, s-a săpat. Urmează să se semene iarbă și flori. Ar fi bine să primim două mașini de pămînt pentru că lîngă blocul nostru s-au construit alte blocuri noi și cu această ocazie zona noastră verde a fot degradată. Așteptăm cu toții mașinile care să ne aducă pămînt și să ia pietrele pe care noi le-am strîns.
„Soluția“ viito
rului gard viuCîțiva entuziaști care pe bună dreptate pot fi numiți 

gospodarii blocului 3 din Aleea Plopilor s-au sfătuit cu comunistul Gheorghe Demian. președintele comitetului de locatari asupra unei probleme ce-i frămînta; înlocuirea arborilor ornamentali care au suferit de pe urma unor „sfarmă lemne" neidentificați. Și au găsit soluția. Au întreprins o „excursie" prin împrejurimile orașului pentru procurarea de material săditor în vederea înfrumusețării aleii cît și a spațiului verde din jurul blocului. Iosif Fieraru, Ștefan 
Oprlșeneseu, Constantin Cio- banu și alții au adus puiețl de mesteceni cu care au înlocuit arborii rupți și pentru ca să nu se mai calce iarba pe marginea aleii au plantat trandafiri sălbatici care vor fi altoițl cu un soi adecvat. Aceștia vor forma un viitor gard viu. In timp ce bărbații se o- cupau cu plantatul arborilor ornamentali, gospodinele Ani- 
ca llie și Maria Constantin au greblat și curățat zona verde.
Thuia, mahonii, 

sălcii...

ornamentale necesare înfrumusețării orașului. Pentru a- cest an sera din Lupeni a pregătit 1 300 fire de trandafiri, 1 900 tufe pentru gard viu, 200 sălcii, 300 mahonii, 30 bucsus și 30 fire de thuia din care o bună parte au și fost distribuite în diferite puncte ale orașului nostru pentru a fi plantate. Dar pentru că acești arbori și arbuști în care s-au investit bani și muncă să poată crește mari, spre delectarea locatarilor, ei vor trebui să fie păziți de acei „sfarmă lemne", acei vandali care și-au făcut un obicei din a rupe pomii și florile. Propunem ca pentru fiecare arbore sau arbust rupt, cel vinovat să fie supus judecății publice și condamnat conform legilor și pe lîngă a- ceasta să fie obligat la plata și sădirea a cinci arbori. Iar cînd făptașul este copil, părinții să suporte consecințele.

Oare nu există 
nici o măsură ?...In fața magazinului cu autoservire din vecinătatea cinematografului „Cultural11 Lupeni, la intervale foarte scurte, se sapă printre brazii ce au fost plantați In urmă cu cîțiva ani. Se sapă și peste puțin timp se bătătoresc din nou cărări, iar se sapă și iar...Așa se face că munca personalului de la acest magazin, care are în sarcină îngrijirea, amenajarea și întreținerea peluzei din dreptul magazinului, se transformă în trudă zadarnică, într-o adevărată muncă sisifică.
Mîna gospoda
rilor să intervi 

cu sute de gropiO acțiune frumoasă, înscrisă în contextul preocupărilor privind buna gospodărire, « fost și aceea a salariațllor co-1 operativei „Deservirea" care au reamenajat spațiul din preajma complexului de deservire și a croitoriei „Modern" din cartierul Braia A- cest punct a primit veștminte plăcute, de întinerire, deși nici aici nu s-a făcut totul Ici-colo și alți locatari ai cartierului au săpat rondurile de flori și „cărările" pe scurtătură făcute de la un drum interior tul, au strîns hîrtiile și reziduuri Dar zecile, de gropi înșirate de-o și de alta a străzii Tudor Vla- dimirescu care străbate cartierul au rămas intacte, adică neastupate. Mai mult chiar — rondurile de flori dintre șosea și trotuar, de-a lungul acestei străzi sînt pline cu paie și fîn, ca o arie în urma batozei Se vede de departe că lucrătorii sectorului I.G.C. deranjat cu mătura. Pe străzile învecinate cu Vladimirescu, hîrtii, ne de gunoi așteaptă pe sala- riații sectorului T.G.C., pe tov. Daniel Negreanu, șeful sectorului să le primească și să vadă ce
Să se înțeleagă 

esențialulpărea unora paradoxal.VaDar vom încheia plecînd tot de la un exemplu pozitiv. Pe strada 23 August, arteră prin- cipală cum îi spunem noi,
■ •• ■■ 
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O

în apropiere de piață un cetățean strîngea într-o găleată praful depus de la rigolă. L-am urmărit. Făcea totul foarte conștiincios. Atît de conștiincios încît îmi da inima ghes să trag cu degetul pe trotuar... 
„Știu, îmi spune omul, poate 
unii vor zice că fac o treabă 
inutilă. Trec autovehiculele și 
din nou va fi praf. Dar ce să 
fac. Așa sînt eu... Nu pot răb
da praf sau murdărie în fața 
casei mele". 1Am ne-am țigară Pavel, XII... mi-am drum. Chipul său m-a urmărit însă mult timp.Pe str. Mihai Emineșci cetățenii au curățat strada, au făcut canalizare dar... grămezile de pămînt continuă stea nemișcate din loc. cînd ?In spatele gardului ce prejmuiește clădirea administrației pieței se află alte moi • mane de pămînt și bolovan1 care sînt tot la vedere.. De-a lungul străzii 23 August. în cartierul numit și „80 de casc, pînă la Cucu, pe partea unde casele sînt cu numere fără soț, există preocupare din partea cetățenilor pentru flori si spații verzi, pe cînd în par'ea opusă a străzii există o totală indiferență în acest sens. Păi, e frumos așa ?! Cu ceva mai jos de Cucu, cîteva case sînt „bălțate" prin străduința diverșilor șoferi care și-au dat tot interesul să le strope.'rcă din belșug pereții, același cartier, și-n locuri din Lupeni, avem tuare noi și canalizări I însă umblăm prin praf timpuri, a se citi anul trecut, exista o mașină eu agregat de stropit care-și vedea ie treabă în fiecare zi și noi e- ram mulțumiți nu de pantofii ce se păstrau curați, ci pentru că copiii noștri praful străzii In peniului, mai ales gazinelor, circulă hîrtiile purtate de vînt grozav ca toamna gunoiul e înttlnit la tot pasul. Unde le de

Delebra acoperit de glorie pentru că le-am „luat fața" la mulțl, nici nu mai vorbim. A, nu ! Ceasul există, " funcționează. Timpul trece.. Curioasă optică au unii 1 Să continuăm ? Poate altădată, daeă va mat fi c|zul.
;; .

Se pregătește o anestezie...
In clișeu asistenta Lucre ția Preja din secția reanima

re a Spitalului unificat Petroșani pregătind siringa.una din principa- ale României, a- mult de un sfert noastre.Pădurile, lele bogății coperă mai din teritoriul țării Sursă de aprovizionare cu material lemnos și alte produse necesare dezvoltării economiei naționale, pădurile asigură, în același timp protecția culturilor agricole și a solului împotriva eroziunilor, reglează regimul hidrologic al apelor, ameliorează clima. De asemenea, ele constituie cel mai de seamă sălaș pentru o altă bogăție a patriei noastre — vînatul — și oferă locuri de recreere pentru oamenii de toate vîrstele.Aplicînd cu consecvență indicațiile conducerii de partid și de stat, în atenția organelor silvice ale județului nostru a stat în permanență gospodărirea rațională a fondului forestier, păstrarea și dezvoltarea acestuia, executînd anual un important volum de lucrări menite să ducă la creșterea productivității fondului forestier, să-1 apere de dăunători și să valorifice produsele lemnoase și nelemnoase care le oferă pădurea. In același timp, se execută lucrări de îngrijire a plantațiilor silvice pe suprafețe mari și cu un e- norm volum de cheltuieli.Bineînțeles că rezultatele a- 'estor eforturi se reduc dacă pădurea nu este apărată împotriva dăunătorilor, dintre care cel mai periculos este foculAnalizînd datele statistice din anul trecut ca și dih anii anteriori, a ieșit în evidență faptul că majoritatea incendiilor au fost cauzate de neglijența unor cetățeni care, venind în contact cu pădurea, nu au respectat regulile de prevenire.Un foc aprins și lăsat fără tupraveghere în locuri unde este interzis acest lucru ca și un rest de țigare sau chibrit

nestins, aruncate la întîmpla- re, în frunzișul uscat, duc întotdeauna la izbucnirea unor incendii care dacă nu sînt observate la timp pot provoca mari pagube patrimoniului forestier.O cauză principală în acest sens a constituit-o în primăvara anului 1972 arderea resturilor vegetale în urma curățirii fînețelor, pășunilor, grădinilor de către unii cetățeni în apropierea pădurilor, fără a lua toate măsurile de prevenire a extinderii focului spre păduri sau aprinderea a- cestor foț:uri pe timp de vînt ori lăsarea lor fără supraveghere. Așa au procedat Ion Lazăr din Dobra, Lazăr Mur- goi din Pui, Ștefan Garcioaia din Baru și alții în urma cărora s-au ale.O izbucnirea de incendii în 1972 a fost neglijența fumătorilor ca Andrica Alionescu din Lun- cani, Mihai Curcuban din Geoagiu și alții care au suportat pagubele produse ca urmare a neglijențelor de care au dat dovadă.

getale de pe pășuni și finețuri la distanță mai mică de 200 m de pădure și nu le lăsați fără supraveghere ;— pe timp secetos și vînt nu aprindeți asemenea focuri;— turiști 1 Stingeți bine focurile după pregătirea hranei, și nu faceți asemenea focuri decît în locurile special amenajate și indicate de pădurari !— cabanieri I Verificați bine coșurile și sobele și remediați orice defecțiuni înainte de a- prinderea focurilor ;Nerespectarea acestor reguli . atrage sancțiuni cu amendă de la 300 la 3 000 lei, iar în caz de incendiu suportați consecințele.

Cîteva negii jențe cu repercusiuni graveTrebuie reținut că în condițiile unei uscăciuni excesive, frunzișul sau iarba de pe sol se aprind cu ușurință și

Sînt situații cînd, în pădure sau la marginea ei, se lasă borcane, sticle sau alte obiecte care, situate în anumite poziții pe sol capătă efect de lentilă în bătaia razelor soarelui, putînd duce la autoa- prinderea păturii ierbacee sau a crengilor uscate din re.Cauze care pot duce bucnirea incendiilor de
pădu-la iz- pădu-

au izbucnit incendii care soldat cu pagube materi-altă cauză care a dus la în atentia tuturor cetățenilor!
CETATENI !Pădurea este o mare bogăție națională. Feriți-o de incendii 1 Respectați următoarele reguli :, — nu faceți foc în păduri ;— nu lăsați copiii să se joace cu focul în păduri sau să aprindă foc la liziera pădurilor ;— nu aruncați țigări aprinse sau ce prezintă pericol diu 1— fumatul este mai în locuri fărăcate, unde sînt locuri amenajate și indicate de pădurari ;— nu dați foc resturilor ve

capete de chibrituri de incen-admis nu- frunze us-

Facem cunoscut pe această cale tuturor cetățenilor municipiului Petroșani că pentru a preveni incendiile în perioada de primăvară-vară, la păduri, este necesar să respecte următoarele reguli :
nu faceți foc în apropi

erea furajelor și a construcții
lor ;

< nu dați foc resturilor ve
getale de pe pășuni și finețuri 
pe timp de vînt 
supravegheate;

nu dați foc 
o distanță mai 
ni față de pădure ;

pe timp secetos 
nu aprindeți asemenea

educați și supravegheați 
copiii pentru a nu se juca cu 
focul;

nu lăsați nesupraveghea
te în cabane sobele, aragazuri
le, lămpile de gătit și de ilu
minat și nu le folosiți în stare 
defectă.

sau fără a fi

la acestea la 
mică de 200

și vînt 
focuri;

Odată incendiul izbucnit, se impune ca imediat să se încerce stingerea lui dacă nu a luat proporții și să fie anunțate organele silvice, pompierii și alte organe pentru a lua urgente măsuri care să ducă la localizarea și stingerea lui încă în faza incipientă. In felul acesta pagubele vor fi mai mici, iar necesarul de forțe și mijloace pentru intervenție vor fi reduse. In cazul cînd incendiul se observă cu întîr- ziere, acesta, pe timp ce trece, se întinde, ia proporții și astfel se îngreunează operațiunile de stingere, mărind pagubele In asemenea situații sînt necesare forțe sporite care trebuie să localizeze incendiul, în condiții deosebit de grele.De aceea, revine ca o sarcină și o datorie de răspundere fiecărui cetățean ca a- tunci cînd observă un incendiu în pădure să dea alarma și apoi să participe efectiv localizarea și stingerea lui.TURIȘTI! la
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Nou traseu de autobuze I. T. A
Pentru a veni în ajutorul publicului, I.T.A. Deva a pus în 

circulație o nouă cursă de autobuze pe ruta Cîmpeni — Pe
troșani și înapoi, asigurînd astfel condiții optime pentru 

transportul direct al călătorilor din Valea Jiului în nordul 
județelor Hunedoara șl Alba.

In ruta noului traseu intră orașele Abrud, Brad, Deva, 
Simeria, Hațeg și localitățile sătești de pe parcursul itine- 
rariului.

Sosirea la Petroșani — strada li Martie — a autobuzului 
de Cîmpeni este la orele 11,49, iar înapoierea la orele 14,00.

Muzicieni și formații muzicale 
din tara noastră în turnee 

peste hotareDupă cum informează Agenția Română de Impresariat Artistic, apreciați muzicieni și formații muzicale din țara noastră vor întreprinde în luna aprilie turnee peste hotare.

dau naștere incendiilor.Turiștilor le place de regulă ca la popas să facă foc. La plecare, de obicei însă ei nu sting complet focul ; acesta continuă să ardă și dacă sînt curenți atunci la scurt focul ia mîndu-se pustiitor suprafețe
timp proporții transfor- într-un incendiu capabil să distrugă mari de pădure.

re se mai pot afla în nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor la construcțiile unor baracamente și altor lucrări, în special prin mijlocirea coșurilor fumului, ca și teielor produseje cînd sînt exploatate gulamentar etc.
de evacuare adatorităde unele scîn-utila-nere-

— Pe timp secetos și vînt nu aprindeți focuri în păduri — chiar nici în locurile special amenajate ;— Nu aruncați capete de țigări sau chibrituri aprinse în păduri și în alte locuri ce prezintă pericol de incendiu ;— Fumatul este permis numai în locurile special amenajate, unde se află gropi pentru aruncarea resturilor de țigări, aceste locuri fiind marcate prin tăblițe indicatoare ;— Pentru pregătirea hranei este permisă facerea focului numai în locurile special a- menajate și indicate. Nu părăsiți locul de popas pînă nu ați stins bine focul 1

Menționăm dintre soliștii 
de operă pe baritonul Nicolae 
Herlea, care va cînta la Za
greb, baritonii Dan lordă- 
chescu și Vasile Martinoiu, 
care Iși vor da concursul țn 
mai multe spectacole In 
S.U.A., tenorul Ludovic 
Spiess in Anglia, basul 
Gheprghe Crăsnaru pe scena 
Operei din Ruse, soprana A- 
neta Pavalache la K/agenfurt. 
iar mezzosoprana Martha 
Kessler in calitate de solis
tă a unor concerte la Belgrad 
și Munchen.

Dintre 
V oicu 
Turcia, 
Iugoslavia, Silvia Marcovici 
și Gabriela [jac In R.F. Ger
mania, Mariana Sîrbu în Un
garia. După un recital in 
R.F. Germania, pianistul Va
lentin Gheorghiu va li oaspe
tele publicului din Suedia■, 
Dan Grigore va concerta în 
Elveția, iar Liana Șerbescu 
va apărea în fata melomani-

Mircea 
Teodor 
llarion 

Suedia,

violoniști, 
va concerta 
Ștefan Ruha

lon 
în 
în

lor polonezi. Violoncelistul 
Cătălin llea va susține con
certe in Ungaria și Iugosla
via.

Arta dirijorală românească 
va fi reprezentată de 
Basarab în Turcia, 
Costin in U.R.S.S., 
lonescu — Galați în
Henry Selbing în Olanda, E- 
liodor Rău in Polonia.

In ceea ce privește forma
țiile muzicale românești, sem
nalăm în aceste zile prezen
ta în Bulgaria a Orchestrei 
și Corului Radioteleviziunii 
Române, a unui trio alcătuit 
din pianistul Nicolae Brân- 
duș, violoncelistul Marius 
Suciu și clarinetistul Aure
lian Octav — Popa în Sue
dia, a iormatiei condusă de 
naistul Gheorghe Zamfir in 
Franța și Belgia, a unei or
chestre de muzică populară 
în Israel și a unor formații 
de muzică ușoară în U.R.S.S. 
și R.F. Germania.(Agerpres)

I
I
I
I
I
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Adalbert Barta, Vulcan. Vă comunicăm că în baza art. 8 din Legea pensiilor, cei pensionați cu reducere de vîrstă pot cumula pensia cu salariul în condițiile articolelor 57 și 58 din aceeași lege, la vîrs- tele care rezultă prin aplicarea reducerii corespunzătoare anilor lucrați în grupa I, de la vîrsta de 62 ani pentru bărbați și 57 pentru femei. In cazul dv., aveți dreptul să lucrați 4 luni la împlinirea vîrstei de 57 ani, adică după 14 poiembrie 1971 Or, dv. ați lucrat, deși nu aveați dreptul, în anul 1971, 128 zile iar în anul 1972, 92 zile, creîndu-se astfel un debit în sumă de 7 599, plus 624 lei pensia suplimentară, sumă care vi se reține în 1/3 parte din pensia lunară pînă la lichidarea debitului.♦ Aducem la cunoștința O. C. L. Alimentara, respectîndu-vă dorința, stimate tovarășe Dumitru N. Bărbuță (Petrila, cartierul 8 Martie, bloc 23, ap. 71), faptul că vînzătoarea Valeria Vlad din unitatea situată la parterul blocului nr. 33 a vîndut două pachețele de ceai la prețul de 2 lei în loc de 1,65 (bineînțeles, din greșeală, ne spuneți că zicea șefa unității ; bineînțeles, că nu din greșeală, o contrazicem noi). Practica, evident, e condamnabilă și.., așteptăm măsuri !De acord cu dv., tov. Alexandru 
Kovacs (Petroșani, str. Ion Creangă, nr 14) nu — nu e admis ca la o instituție (...) așa de importantă ca secția stomatologie din cartierul Aeroport a Policlinicii din Petroșani să nu existe material pentru lucru dentar. Aceasta nu înseamnă însă că nu e... posibil. V-ați convins chiar dv. in tot cazul, nu ne rămîne decît să așteptăm

fadăconfirmarea (cu explicațiile de rigoare) faptului I♦ Nu am înțeles ce doriți, tovarășe C. Munteanu — Lupeni, dacă strada despre care ne vorbiți a fost pusă la punct, e bine, dacă nu, să știți că vina nu aparține în întregime serviciului gospodărie al Consiliului popular orășenesc Lupeni. Strada pe care locuim, e în primul rînd strada noastră, nu uitați acest lucru...♦ Reclamați presupusa necinste a hor- narului care vă deservește locuința celor, indrituiți să-i .strunească" pornirile — sectorului I.G.L. Petrila (îi răspundem astfel lui Ioan Feriș din Petrila).
> „Mai mulți locuitori ai Lupeniului" ; Aveți dreptate, așa e, strada Vasile Ale- csandri are un aspect deplorabil. Cum am putea să vă ajutăm ? Să le reamintim gospodarilor Lupeniului, ca să nu... uite, acum, în plin sezonul înnoirilor?! După cum vedeți, o facem.

(Urmare din pag. 1)investițiile au fost trecute pe un plan secundar al preocupărilor. Practica tărăgănării termenelor nu a fost înlăturată cu desăvîrșire, ea mai putînd fi întîlnită, pe alocuri. Două organizații comerciale — O.C.L. Alimentara și T.A.P.L. — și-au realizat planul de investiții, pe primul trimestru, doar în proporție de 13, respectiv, 12 la1 sută. Filiala din Petroșani a O.J.T. a realizat planul doar în proporție de 18 la sută. Sînt cifre care ne îndeamnă să nici nu mai calculăm cît la sută din planul anual reprezintă „realizările" acestui trimestru. In orice caz situația realizării investițiilor planificate pe acest an este îngrijorătoare I Tot cu nerealizări de plan au încheiat trimestrul și S.C.S.M., F. F, A. „Viscoza" Lupeni, I.M.M.P., Lotul din Valea Jiului al Direcției de drumuri și poduri Timișoara, întreprinderea de industrie locală, care au și prelungit din trimestrul I în trimestrul II (sperăm că nu și pe mai departe) lucrări de un volum cuprins între 40—60 la sută. Facem această remarcă știind din practica vieții că întîrzie- rile, amînarea nejustificată de la un trimestru la altul ' a termenelor aduce după sine o aglomerare dăunătoare de

lucrări spre finele anului, ceea ce nu de puține ori se soldează cu lucrări de calitate îndoielnică, cu o neadnusă depășire a cheltuielilor planificate, cu noi amînări, la noi termene... Socotim că în a- ceste unități lucrurile vor intra neîntîrziat pe făgașul normal al unei activități ritmice, responsabile.Se mai cuvine făcută o remarcă asupra rezultatelor ob-
Investițiile
ținute îndeosebi de șantiere le T.C.M.M. și T.C.H. care, deși și-au îndeplinit planul, au realizat prin aceasta doar 20 la sută din sarcina anuală de investiții. Remarca noastră o alăturăm dezideratului trasat, în nenumărate rînduri, de a se intensifica preocupările pentru îndeplinirea în primul trimestru al anului, a u- nui volum de cel puțin 25 la sută din planul anual. In situația în care cele- două șantiere nu și-au propus să ea- lizeze decît 20 la sută, înregistrăm din capul locului o aglomerare de lucrări spre celelalte trimestre ale anului, aglomerare izvorîtă din În

săși planificarea muncii. Dacă la baza planificării a stat această concepție, ne întrebăm, se poate oare vorbi de îndeplinirea înainte de termen a unor obiective ?Realizarea înainte de termen a cincinalului necesită o activă și intensă participare din partea colectivelor de muncă, a tuturor salaria- țiilor la executarea fiecărui o- biectiv de construcții. Dar, mai necesită și o bună organizare și planificare a executării obiectivelor, o conducere fermă, eforturi de concepție din partea cadrelor tehnice, a specialiștilor. In acest sens, chiar și în unitățile înscrise, cu prilejul acestui bilanț, ca avînd restanțe față de plan, există condiții optime pentru îndeplinirea tuturor dezideratelor trasate de partid, pentru realizarea șl chiar depășirea sarcinii de plan, și predarea înainte de termen în condițiile de calitate cerute a obiectivelor actualului cincinal. Pentru aceasta se cere înlăturarea lipsurilor din activitatea proprie a șantierelor și loturilor, măsuri ferme luate de conducerile tehnice, eu sprijinul comitetelor de partid, pentru întronarea unui climat de muncă tot mai rodnic, mai eficient, pentru realizarea în primul 
semestru a cel puțin 50 la su
lă din planul anual de in
vestiții. I

Mesageri 
ai talentului 
copiilor

(Urmare din pag. 1)

IULIANA MOLDOVAN, co- 
mandant-lnstructor de unita
te. Este formată din 30 de 
copii talentafi, care au mun
cit timp de doi ani pentru o ajunge la actuala valoare. 
La festival vor interpreta „Măi bădiță, bădișor", „Ța
rina" și „Țarina de Ia A- 
brud". Trebuie să mai com
pletez cu încă ceva; montajul nostru muzical-coregra- 
iic „Cîntă Valea Jiului", 
laureat pe (ară anul trecut, 
va deschide acest festival 
artistic al pionierilor și 
școlarilor.

împreună cu aceste forma
lii petrilene, ia acest fes
tival vor mai participa și doi soliști; Valeria Moldo
van (elevă în clasa a VIII-a 
la Școala generală nr. 6 Lu
peni) — muzică populară ; 
Marius Pienaru (elev In cla
sa a VIII-a la Școala gene
rală nr. 3 Lupeni) — muzi
că ușoară.

Le dorim succes acestor 
mesageri care duc cu ei o 
parte din talentul oamenilor 
din Valea Jiului.

Balcoane.Miercuri, 28 martie, în ju- | rul orei 19,30 unitatea aii- . mentară nr. 8 „Rustic" nu | dispunea nici măcar de o > bucată de pîine. o tînără | vînzătoare, de la raionul de * pîine, neavînd altceva de I făcut, lămurea cliențli că > nu are pîine. De ce oare s-a ’ ajuns într-o asemenea situa- I ție ? Nu era vorba de nici ! un mister. Cantitatea de | pîine comandată anterior se - vînduse, iar următoarea I

---------—----- ------- |
I cantitate nu fusese onorată - din cauză că fabrica de pîi- | ne nu a dispus de mașini J corespunzătoare pentru Itransportarea produselor de > panificație de la fabrică și • pînă la unitățile de desfa- | cerc din Petroșani.Dacă în unitatea nr, 8 nu | am găsit pîine, m-am în- I dreptat spre unitatea nr, 69 ! din incinta halelor Petro I șani. Pe orarul unității > scria: deschis între or 'e ’ 6—21. Nu era nici ora 20 ] și unitatea era închisă! Oare ’ din ordinul cui ? !Nu este vorba de un caz > singular In multe alte du | pă-amieze magazinele dm ■ centrul orașului oferă cum I părătorilor nur", i un sorti j ment sau două de pîine și I acestea învechite Franzele > le din făină albă lipsesc ir ’ mod obișnuit. Sc ajunge de | seori la cazuri, ca cel d< . miercuri 28 martie, cînd j nu ai pur și simplu de unde * cumpăra pîinea necesară.De ce? (Conducerea O.C.L. Aii- ! mentara, Inspectoratul co- > mcrcial al mun- ■ con ■dvi.... ea fabricii de pîine ce iau de s-os în acest sens ? ;C. MOPOSANE. M. Dîlja »

Vacanța de primăvară, 
perioadă de odihnă activă SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT

(Urmare din pag. 1)tematice în județ și țară organizate de fiecare școală („Oameni, locuri, fapte" ; „Pe urmele marilor evenimente"; .Locuri care vorbesc" ; „Eroismul cotidian"), unele devenite în Valea Jiului tradiționale, antrenînd peste 1 200 de elevi Tabere autofinanțate, la care vor participa peste 500 de școlari, vor funcționa la cabanele Buta, Straja, Lunca Florii, Voievodu. Rusu, Vulcan. O acțiune pe care am intitulat-o „Ambasadorii prieteniei" are scopul de a stabili legături de prietenie și de a cunoaște realizările poporului nostru în opera de construire a socialismului. Se va desfășura pe traseul Petroșani — Tg. Jiu — Drobeta ’Tr. Severin — Timișoara — Arad — Deva — Petroșani. Sînt multe acțiuni cu caracter sportiv : „Cupa ghiocelul" pentru cicloturism; „Cupa primăverii" pentru minifot- bal; „Pas cu pas, la cunoașterea împrejurimilor", la care vor fi antrenați peste 500 de elevi; expediția „Cutezătorii" în municipiu și județ; concursuri de carting dotate cu premii etc.
— Mulți copii manifestă 

aptitudini artistice. Ce posi

La soare, in cartierul Aeroport.
Foto : Ion LEONARD

a elevilor PopiceJiul Petrila a pierdut la Sibiu...
bilități s-au creat pentru ei?— Se vor organiza expoziții de artă plastică în sălile de apel ale minelor, recitaluri de poezie pentru mineri. In a- ceste două săptămîni se va desfășura ștafeta artistică și sportivă care va poposi în fiecare școală. In școli și case ale pionierilor (instituții care vor fi deosebit de frecventate și solicitate de elevi) vor avea loc expoziții de fotografii, artă plastică, artizanal (cu tema „Republică, măreață vatră"). In aceste zile, la Deva, va avea loc faza zonală a Festivalului cultural-artistic unde sîntem reprezentați de școlile generale nr, 1 și 5 din Petrila, 3 și 6 Lupeni Vor fi organizate, după programe existente în flecara școală, dimineți de basme la biblioteca Casei de cultură din Petroșani și Ia cluburile din municipiu, serbări școlare, vizionări de filme. Trebuie să mai amintesc vizitele la Muzeul mineritului, Intîlniri cu mineri și vizite în întreprinderile din Valea Jiului pentru a fi cunoscuți oamenii și munca lor.

—- Pionierii, s-a constatat, 
dovedesc un acut spirit gos
podăresc și au participat în 
mare număr, și cu frumoase 
rezultate, Ia înfrumusețarea 
Văii Jiului. Cum s-a avut In 
vedere acest aspeet în actua
la vacanță ?— Ca și în alți ani vor fi prezenți la ample acțiuni so- cial-utile care au o mare valoare educativă. Comitetele micilor locatari urmăresc acțiunea „cel mai frumos balcon, cea mai frumoasă stradă", vor lucra alături de cadrele didactice la înfrumusețarea școlilor și a localităților, amenajarea bazelor sportive, plantări de pomi, arbori și arbuști ornamentali, sădirea florilor. De fapt pretutindeni în Valea Jiului elevii au și început această muncă frumoasă care dovedește gîn- direa sănătoasă și educația socialistă, trăsături ale pionierilor și școlarilor noștri.La început de vacanță le dorim o cît mai plăcută și folositoare petrecere a .acestui timp în care mugurii pomilor și copacilor plesnesc sub pulsul primăverii.

In campionatul diviziei A de popice, reprezentanta Văii Jiului, echipa Jiul Petrila a jucat la Sibiu, în compania popicarilor de la Electrica, Gazdele au învins cu scorul de 5 290 — 5 126 p.d.Alăturînd acest rezultat celui de la Oradea (penultima înfrîngere), sîntem nevoițl să constatăm că deși popica
In penultima etapă a campionatului municipal de popice, pe arena „Parîngul" din Lonea a avut loc mecir’ ho- tărîtor pentru cucerirea țiului de campioană municipală dintre echipele Parîngul din localitate și Utilajul Petra șani.Mai omogeni, jucătorii e- , chipei gazdă nu au putut scăpa prilejul de a cîștign aeest important joc și de a-și mări șansele pentru cucerirea campionatului municipal, ediția 1972—1973.In ce privește comportarea jucătorilor oaspeți, trebuie scoatem în evidență inconstanța unor popicari, lacună manifestată, de altfel, pe toată durata campionatului. Ce) mai buni jucători din aceas- 

rii noștri continuă să se situeze pe locul al Il-lea în „Seria Nord" (cu 16 puncte), liderul, Voința Cluj, s-a distanțat, avînd acum 20 puncte,..îngrijorător este faptul că principalii „urmăritori" ai po picarilor de la Jiul Petrila cei de la Voința Tg. Mureș Campionatul municipal
tă întîlnire au fost: Ilie Do- 
brieă — 829 p.d,, Constan
tin Doroțan — 813 p.d, șl 
Dumitru Bălărie de la gaz-

Frumoasă propagandă 
turismului montan

■ I.. ... , .
Cercul speo-turism alpin „Piatra roșie", care funcționeze; 

pe lingă Clubul sindicatelor din Petrila din 1970, este unul 
dintre puținele grupări turistice cu activitate continuă din muni
cipiu. Aici, după cum ne informează președintele cercului ti
nerilor turiști. Romulus Vențel, se face și o buna propagandă 
sportului turismului în rindul maselor. Acțiunile, descinderile in 
munți ale membrilor cercului sînt filmate și, cu sprijinul feluri
telor diapozitive de real efect, sînt proiectate cu diverse ocazii 
in Petrila sau chiar în alte localități. Pelicula prezentată ultima 
oară in fața studenților petroșăneni, la clubul acestora, i-a 
purtat pe cei de față pe„. plaiuri și creste semețe, în lumea 
feerică a palatelor cu statuete și broderii, unde natura s-a 
luat la întrecere cu Michelangelo...

Un început de bun augur care, cu siguranță, merită să fie 
reținut și dezvoltat.

Ilie Năstase a obținut două 
victorii în turneul de la 

BarcelonaBARCELONA 5 (Ageipresj. — Tenismanul român Ilie Năs lase a obținut două victorii în turneul internațional de la Barcelona. In turul doi Ilie Năstașe l-a învins cu 6—1,6— 3 pe francezul Goven, iar in optimile de finală l-a eliminat cu 7—5, 6—4 pe Baranv (Ungaria). Alte rezultate din „optimi" : Orantes (Spania) - Bertolucci (Italia) 6—3, 7—5 ; Elschenbroich (R.F.G.) — Ion Tiriac (România) 6—2, 3—6,7— 5 ; Panatta (Italia) — Boig 

acumulează deja același număr de puncte, periclitînd pozițiile cucerite cu atîta trudă de debutanții noștri în prima divizie. Să sperăm că disponibilitățile echipei din Petrila n-au fost epuizate și că lupta va continua cu aceeași intensitate, pentru menținerea poziției fruntașe 1 
de, Aurel Sueiu — 846 p.d. și 
Zoltan Albu cu 815 p.d. de la 
învinși.

B. ST A IC U

.Suedia) 2—6, 6—2, 6 1Proisy (Franța) — Gerken (S.U.A.) 6—3, 7 -5; Hrebet (Cehoslovacia) Johansson (Suedia) 6—2, 6—1; Homber gen (R.F.G.) Machan (Un garia) 6—3, 4—6, 6—1; Jauf fret (Franța) J. Gisbertl Spa rial 2- 6, 6 2 6—1,In proba de dublubărbați (optimi de finală), perechea Ion Tiriac \ România), Estep (S.U.A.) a întrecut cu 7—6, 6—7, 6—2 cuplul Lloyd, Bertrand (S.U.A.),

De curind, în cadrul Aso
ciației sportive Minerul Lu
peni a luat sfîrșit campio
natul individual de șah la 
care au participat un nu
măr de 13 juniori. La fine
le acestei întreceri, primele 
trei locuri au. fost ocupa
te de tinerii CORNEL PAȘ- CAlAU de la Școala gene
rală nr. 1, IOAN COJOCA-

Bogată 
activitate 

sahistă
> 

la Lupeni 
—,—,-------- t
II lli de la Școala generală 
nr. 6 și CONSTANTIN MI- 
TITELU de la Școala gene
rală nr. 5.

In prezent, in sala de șah 
a clubului din localitate sînt 
în plină desfășurare între
cerile rezervate fetelor. Du
pă disputarea celor șase 
runde, pe primul loc s-a si
tuat eleva RODICA RAdA- 
UCEANU de la Liceul de 
cultură generală Lupeni cu 
5 puncte și DERONEZIA 
DOROFTEI de la Școala ge
nerală nr. 3 cu 3 puncte.

De buna organizare și des
fășurare a acestor activități 
de șah, se ocupă inimosul 
instructor NICOLAE COJO- 
CARU, care depune o sus
ținută activitate pentru dez
voltarea șahului în rindul 
tineretului din localitate.

In cadrul optimilor de fi
nală ale campionatului re
publican individual de se
niori — faza pe oraș — pe 
primul loe s-a clasat ION 
CTORTEA cu 7 1/2 puncte, 
urmat de ION CATORAGEA 
cu 7 puncte și IULIA PETER 
cu 6 1/2 puncte.

s. bAloi
DUMINICA, 8 APRILIE

12,30
13,00
14,00

19,0019,2019,30

re) ;Telex ;La ordinea zilfei ;Az:, județul Suceava; Căminul ;Scena. Emisiune de actualitate și critică tea- ’rală ;I 001 de seri ;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;Cântecul săptăminii ; Ancheta Tv. ;Roman foileton. Cîntec la apusul soarelui E- pisodul natul" ;Revista tică Tv.24 de ore ;Luminile rampei ;

Moscova ;Curs de limbaLecția a 48-a |Telex ; -Publicitate ;Tehnic-club ;PanoramicI 001 de seriTelejurnalînainte de termen cauză a por ;CînteculReflectorCîntece și jocuri populare sălăjene ;Seară de teatru. Eu, Moștenitorul — de E- duardo de Filippo ;24 de ore. Contraste in lumea capitalului ;Gala maeștrilor ;

19,2019,30țese C.S.M. Reșița (divizia A). Transmisiune directă de la Stadionul Republicii. In pauză : Telex, PronoexpreS;18,15 întrebări șisuri;18,40 Pe un picior

18,0518,15 11,551 001 de seri ;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a por ;Cîntecul DrumuriPagini de umor. Retrospectivă Walt Disney ;Tinerii despre ej înșiși; Steaua fără nume. E- misiune-concurs pentru tineri inlerpreți de muzică ușoară ;24 de ore ;Din țările socialiste ; Aplauze pentru români;

Roman foileton. Cîntec la apusul soarelui; (reluarea episodului I); Cărți și idei (reluare),; Telejurnal ;Telex ;Cunoașteți legile ?Muzică populară din Do£>rogea în interpretarea grupului vocal al Casei de cultură din Isaccea ;Emisiune în Limba germană ;Riit-m, tinerețe, dans. Emisiune realizată la Timișoara ;Arc peste timp. Bocșa— 250 de ani de mi nerit;1 001 de seri ;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen cauză a întregului popor ;Cîntecul săptăminii ;52 de inițiative în 52 de săptămîni ;Teleenciclopedia ; Film serial. Mannix ; Teledivertisment. Arca lui... Goe. Fantezie muzical satirică Marin Traian ;22,30 Telejurnal;22,40 Romanțe și cîntece petrecere;22,55 Baschet masculin ■ mânia — Ungaria priza a II-a) înregistrare din Sală sporturilor de Ia ®uij;

Tragerea Loto ;Teleconferință de să ;Baschet masculin ; mânia — Olanda priza a II-a);Transmisiune directă din Sala sporturilor de la Cluj ;1 001 de seri ;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen cauză a întregului por ;Sub steagul roșu, misiune de versuri cîntece revoluționare ; Film artistic. Voi sări din nou peste bă-Itoa- ce •22,05 24 de ore ;22,30 HocheiU.R.S.S. vacia mondial —z qruipa A), înregistrare de Moscova ;

17,3018,0013.05 JOI, 12 APRILIEi rusă (reluare); pre-Gimnastică pentru toți ; Pentru sănătatea dv. Cravatele roșii ;Viata satului ; Emisiune în limba ma ghiară ;De strajă patriei ; Album duminical ;Fotbal : UniversitateaCluj - A.S.A. Tg.Mureș; (Divizia A).Transmisiune directă de la Cluj ;Film serial pentru tineret — un nou serial științifico-fantastic pen tru tineret, intitulat Tunelul timpului Primul episod — „Intil- nire cu trecutul" ; Vetre folclorice ;1 001 de seri ; Telejurnal. Săptămîna politică internă și internaționala în ima ginf ;Avanpremieră ; săptăminii.Chipuri, qraiuri, pasiuni din Moldova nouă ;Film artistic: — tenen-tul Bullitt - producție S.U.A. ; Olanda. Reportajmat de Ilie Ciurescu și Sergiu Stejar ;Telejurnal;Duminica sportivă ;

20,1020,15 Reportajul
Loco-- o22,20

17,30

fil
LUNI, 9 APRILIECurs de limba franceză— Lecția a 49-a (relua

18,2019,00
19.2019,30

21.3522,3022,50
IV „Semă-literar-artis-i

MARȚI, 10 APRILIE

pentru din12,1512,4513,0015,00

10,00 Teleșcoală ;Telex ;Publicitate ; Avanpremieră ;Telee-ncfclopedia (reluare) ;Telecinemateca copii. „Legenda tren" ;Din cîntecele tării dor (reluare);52 de inițiative înde săptămîni (reluare); Telejurnal;Hochei pe gheată: Cehoslovacia — Suedia (Campionatul Mondial — grupa A) Transmisiune directă de ta

eu52

Tragerea 9,00științific ;
>Cincinalulîntregului no

răspunde plai ;
Curs de, limba franceză. Lecția a 50-a ;Prietenii lui Așchiuță ; Telex ;Publicitate;Tehnic-club ;

întregului po-săptăminii; în istorie ;
18,45

20,4521,1520,0520,1020,3020,40
22,0022,30

săptăminii ;
1

19,2019,30

MIERCURI. 11 APRILIE9,009,30
10,0010,0510,1010,30
11,5512,1013.0516,25

Curs de limba engleză. Lecția a 48-a ;De la Alfa la : Omega — enciclopedie pentru elevi;Telex ;Publicitate ;Prim-plan (reluare);Film serial. Umbrele dispar în plină zi. Producție a studiourilor de televiziune, sovietice ;La ordinea zilei. Azi, județul Suceava (reluare) ;Revista literar-artisti- că Tv. ;Telejurnal ;Fotbal. Sportul Studen-

PROGRAMUL
pentru 

sâptâmîna 
viitoare

19,00 Timp și anotimp în a- gricultură ;19,20 1 001 de seri ;19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;Cîntecul săptăminii ; Teleobiectiv ;Telecinemateca. „Filme mari — qenuri cinematografice diferite". Comedia muzicalăBlonda Veselă ;24 de ore ;România în lume ;22,50 Stadion ;

20,0020,0520,25
22 15

VINERI, 13 APRILIE9,00
10,0010,0510,10

po- 16,3020,10
20,30 E-Și 19,05

10,40 Bucureștiul necunoscut, (reluare);11,00 Telecinemaleca. Blonda veselă (reluare);12,50 Teleobiectiv (reluare);13,10 Telejurnal ;16,00-17,00 Teleșcoală ;17,3018,3018,3518,40
Emisiune în limba maghiară ;Telex ;Publicitate ;Baschet masculin. România — R.D. Germană(repriza a II-a), Transmisiune directă din Sala sporturilor de la Cluj ;

12,3012,40

Curs de limbaLecția a 49-a ;O viață pentru o (reluare);Telex ;Publicitate ;Biblioteca pentru(reluare) ;Desene animate ;Avanpremieră ;Istoria filmului(reluare). Filmul i men t ar intre anii 1945 ;Moment folcloricIon Dolănescu ;Municipalitatea punde bucureșteanului (reluare);Telejurnal;

rusă.idee
toți

sonor docu- 1930-curăs-13,0016,00-17,00 Teleșcoală ;17,30 Curs de limba engleză Lecția a 48-a (reluare);18,00 Telex ;

gheață : Cehoslo- f campionatulpe

la
SIMBĂTĂ, 14 APRILIE9,00 Curs de limba germană. Lecția a 49-a ;A fost odată ca niciodată... împărăția o- glinzilor strîmbe (L); Telex ;Publicitate ;Ansambluri folclorice (reluare);De vorbă cu gospodinele ;Selecțiuni din emisiunea „Seară pentru tineret" ;

9,30
10,0010,0510,1010,4011,00

19,2019,30
20,0020,0520,2021,0021,50

de

doRo- (re
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Vizita oficială a președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri

ULTIMELE ȘTIRI Ultiitiele știri

Dineu în onoarea președintelui Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

I
Președintele Republicii De- ’ mocratice Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri, și soția, Buseina Nimeiri, au oferit, joi seara, în saloanele Casei Centrale a Armatei, un dineu oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Soflialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La dineu au participat to-4 varășii Ilie Verdeț, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mî- zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Gheorghe Cioară,

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte Nimeiri, 
Doamnă Nimeiri,
Dragi prieteni.
Aș dori încă o dată să ex

prim satisfacția noastră pen
tru vizita pe care dumneavoas
tră ați efectuat-o împreună cu 
ceilalți membri ai delegației 
în România, pentru convorbi
rile și înțelegerile Ia care am 
ajuns cu acest prilej. Continu- 
înd convorbirile și înțelegeri 
le de acum un an, din Sudan, 
în aceste zile am concretizat, 
sm putea spune, cîteva dome
nii în care colaborarea noas
tră urmează să se dezvolte în 
următorii ani.

Ați putut vedea in România 
unele întreprinderi industriale 
și agricole, v-ați întîlnit cu 
cetățeni ai unor orașe, cu oa
meni ai muncii din diferite în
treprinderi și ați putut consta
ta sentimentele de prietenie a, 
le poporului nostru față de 
poporul dumneavoastră, față 
de dumneavoastră. Deci, aș

în întreprinderi industriale și unități agricole din județul Prahova
(Urmare din pag. 1)Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale române, iar din partea sudaneză de Mansour Khalid, ministrul afacerilor externe, Ibrahim Moneim Mansour, ministrul economiei naționale, Bona Malwal, adjunct al ministrului informațiilor și culturii, și de celelalte persb- nalități care se află împreună cu șeful statului sudanez.Un prim popas pe meleagurile prahovene l-a constituit una din fermele întreprinderii agricole de stat de la Movila Vulpii, unitate cu un profil complex agrozootehnic, unde sînt folosite metode moderne, de mare productivitate. La sosire, oaspeții sînt întîmpi- nați de Ion Catrinescu, președintele Consiliului popular județean, care le urează un călduros bun sosit.Ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Angelo Miculescu, îi invită pe cei doi șefi de stat să viziteze ferma zootehnică, specializată în producția de lapte. Aici, reprezentanții poporului sudanez, pentru care creșterea vitelor reprezintă o mare bogăs- ție a țării, au posibilitatea să cunoască rezultatele aplicării de către specialiștii români a unor tehnologii moderne, de mare eficiență economică în creșterea vitelor : despre rezultatele obținute vorbesc de la sine padocurile unde cele peste 500 de vaci sînt crescute în stabulație liberă. Hră- nirea vitelor se face prin mijloace mecanizate, simple, care nu au cerut investiții costisitoare ; mulsul este, de asemenea, mecanizat. In aceste condiții s-a reușit să se formeze o rasă rezistentă, cu' o producție de cîte 3 500—4 000 litri de lapte pe an, mai tîr- ziu ajungîndu-se la cîte 5 000 litrf —, zootehnicienii urmărind în prezent extinderea ei în întreaga zonă. Aceste rezultate ale fermei sînt apreciate de oaspeți care urează specialiștilor succese și mai mari.Se merge, apoi, la una din fermele Complexului avicol Băicoi, aflat în imediata apropiere. Și aici se poate urmări cum, prin folosirea unor metode moderne, se ajunge la o, finalitate economică ridicată. Directorul complexului, Ion Țîrlea, prezintă vizitatorilor principalele etape de dezvoltare ale acestei unități, precum și perspectivele sale de viitor. Fermele, specializate în prezent pe o producție anuală de 102 milioane ouă, își vor lărgi profilul, încă în acest an, prin noi amenajări, transfor- mîndu-se într-un modern complex integrat de carne care va livra 10 500 tone.In încheierea vizitei, sînt apreciate rezultatele obținute, precum și eforturile care se depun aici în vederea modernizării unității, soluțiile ce se preconizează pentru sporirea eficienței economice.De la Băicoi, coloana oficială de mașini se îndreaptă spre Ploiești, unul din mările orașe ale României moderne, important centru al industriei petroliere și construcției de utilaj petrolier.Mii de ploieșteni, aflați de-a lungul magistralei ce conduce spre uzinele „1 Mai“, salută cu cordialitate pe cei doi președinți. Urări la adresa prieteniei româno-sudaneză, ovațiile și aplauzele mulțimii venite în întîmpinare cu flori și stegulețe ale celor două țări dau glas sentimentelor de sti

Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas, Dumitru Popescu, Ștefan Voitec, Miron Constanti- nescu, Ion Ioniță, Ion Pățan, Ștefan Andrei, - Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, împreună cu soțiile, membri ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești și alte persoane oficiale.Au luat parte Mansour Khalid, ministrul afacerilor externe al Sudanului, Ibrahim 

putea spune că există o do
rință reciprocă a popoarelor 
noastre de a dezvolta colabo
rarea multilaterală — și nouă 
ne revine misiunea de a da 
viață dorinței popoarelor noas
tre. Sînt convins că vom face 
in așa fel incit să răspundem 
acestor năzuințe.

Fără îndoială că dezvoltarea 
colaborării dintre popoarele 
noastre corespunde intereselor 
reciproce, servește, în același 
timp, și cauzei colaborării și 
păcii în lume. Iată de ce a- 
preciez că vizita pe care ați 
efectuat-o, domnule președin
te, în România s-a desfășurat 
în bune condițiuni și va avea 
urmări pozitive.

Propun un toast in sănăta
tea domnului președinte Ni
meiri ;
In sănătatea doamnei Nimei
ri :
In sănătatea tuturor oaspe
ților noștri 1

mă față de solii poporului sudanez.Ion Paraschiv, primarul municipiului, alți reprezentanți ai organelor locale adresează călduroase urări de bun venit ; tinere în costume naționale oferă flori.Cei doi președinți primesc onorul și trec în revistă o gardă alcătuită din militari, luptători ai gărzilor patriotice și tineret din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, alipiaj.ă. pe,, platoul, din fața - uzinelor? *“Oaspeții sînt invitați să viziteze întreprinderea „1 Mai'1, a cărei prestigioasă firmă, sub marca UPETROM, este bine cunoscută, în întreaga lume. Directorul uzinei, ing. Gheorghe Dinu face o succintă prezentare a istoricului, profilului și perspectivelor acestei întreprinderi, în jurul căreia gravitează puternica noastră ramură a construcției de utilaj petrolier, care a căpătat noi valențe datorită grijii necontenite a conducerii statului nostru. Sînt subliniate, îndeosebi, acțiunile întreprinse pentru traducerea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu făcute colectivului uzinei, cu prilejul unor vizite anterioare, care au avut ca efect întocmirea unui program de dezvoltare a unității în actualul cincinal, astfel încît aceasta va putea obține, pînă în 1975, o producție suplimentară, față de prevederile inițiale, în valoare de o jumătate de miliard de lei. Sînt prezentate, de asemenea, cîteva machete, grafice și hărți, care înfățișează elocvent gradul actual de dezvoltare a întreprinderii, rele- vînd că uzina „1 Mai“ este considerată, a fi a treia mare unitate producătoare de utilaj petrolier și a doua mare firmă exportatoare de asemenea complexe agregate din lume. Peste 80 la sută din numărul instalațiilor fabricate aici sînt exportate în 25 de țări de pe toate continentele. Largile posibilități de cooperare economică, reciproc avantajoasă, în acest domeniu, performanțele unora dintre numeroasele tipuri de instalații de foraj pentru sonde de țiței și gaze, precum și de foraj hidrologic, perfect adaptabile caracteristicilor rocilor geologice din Sudan — sînt subliniate, de asemenea, în cadrul dialogului cu oaspeții. „Am fi bucuroși să începem a coopera și cu dumneavoastră în acest domeniu" — relevă, în acest context, directorul uzinei, a- dresîndu-se oaspeților.Președintele statului sudanez se interesează despre caracteristicile instalațiilor pentru foraj hidrologic, utilaje foarte moderne, care pot fi cu succes folosite în cadrul programului de irigații al Sudanului.In ideea prezentării concrete a acestor utilaje perfecționate, la un înalt nivel pe plan mondial, itinera- riul prin uzină înscrie ca prim obiect; una din secțiile mecanice, în care se realizează instalațiile de foraj. Aici se poate vedea cum se conturează, de-a lungul fluxului tehnologic, subansamblurile unor tipuri ingenioase de instalații de foraj pînă la adîncimi de 7 000 m și alte agregate — de cimentare și prevenire a erupțiilor, sape cu role adaptate pentru diferite roci, creații exclusive ale gîndirii tehnice românești. Se subliniază că, în vederea creșterii producției, multe din mașinile și utilajele necesare procesului tehnologic sînt concepute de spe

Moneim Mansour, ministrul economiei naționale, Izz El Dien El Sayed, membru al biroului Politic al Uniunii Socialiste Sudaneze, Aby Bakr Osman Mohamed Jalih, secretar general la Președinția Republicii, Bona Malwal, adjunct al ministrului informațiilor și culturii, Gamal Mohamed Ahmed, ambasador în M.A.E., general de brigadă Omar Mohamed El Tayeb, Gindeel Ibrahim Gindeel, adjunct al secretarului general
Toastul președintelui 

Gaafar Mohammed
Nimeiri

Domnule președinte 
Ceaușescu,

Doamnă Ceaușescu,
Domnilor miniștri și dragi 

prieteni,
Ne apropiem de sfîrșitul vi

zitei în frumoasa dumnea
voastră țară și nu pot decît 
să transmit aprecieri și mul
țumiri, în numele meu, al 
delegației, al soției mele și al 
poporului sudanez, pentru 
primirea călduroasă care ni 
s-a rezervat in tot timpul. De 
asemenea, apreciez și mulțu
mesc foarte mult pentru fap

cialiștii uzinei, în cadrul acțiunii de utilare proprie, inițiată pe plan național de conducerea noastră de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărei efect este astăzi remarcabil în toate ramurile industriei.Președintele statului sudanez se interesează de alte preocupări ale uzinei, fiind informat că în programul de perspectivă al întreprinderii se află înscrise, între altele, realizarea unor instalații de foraj la adîncimi de 10 000 m, precum și a unor platforme de foraj maritim.Sînt parcurse, în continuare^ halele fabricii de utilaj tehnologic, unde se realizează, în general, numai unicate și prototipuri, proiectate la cererea diferiților beneficiari din țară și străinătate. Rețin a- tenția calele cu role pentru laminoare, mașinile gigantice pentru scos minereuri din depozite, utilajele pentru turnătorii în întregime automatizate, toate puse la punct de cercetătorii institutului uzinei.Președintele Nimeiri se o- prește, adesea, în fața unor mașini-unelte, la care lucrează studenți ai Institutului de petrol din Ploiești. Gazdele a- rată că această îmbinare a noțiunilor teoretice cu practica și cercetarea constituie o caracteristică a învățămîntu- lui actual românesc, determinată de indicațiile președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru câ promoțiile de cadre tehnice să fie perfect pregătite pentru producție, cu gîndire tehnică formată. Se dau cîteva exemple de colaborare între uzină și institutul de învățămînt superior. Președintele Nimeiri este, de asemenea, informat că, printre absolvenții institutului se află și sudanezi care și-au făcut practica în uzina „1 Mai", muncitorii fiind bucuroși să primească în continuare, în mijlocul lor, tineri din această țară prietenă, dornici de a-și însuși temeinice cunoștințe inginerești, spre a deveni padre capabile, necesare procesului de dezvoltare economică a țării lor. In aceeași ordine de idei, gazdele subliniază dragostea cu care sînt înconjurați studenții africani 'de colegii lor, de cadrele didactice și întregul popor român, care își exprimă și pe această cale solidaritatea cu lupta popoarelor de pe continentul african pentru o viață Liberă și independentă, pentru dezvoltarea economică și socială de sine stătătoare.Conduși de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, oaspeții se opresc la standul de montaj și probe generale, unde gazdele au organizat o expoziție de prezentare a unor produse reprezentative ale industriei noastre de utilaj petrolier. Intre altele, sînt prezentate aici, agregatul de cimentare ACF 700, agregate complete de prevenire a erupțiilor, sape cu role, scule de foraj, instalații diverse de foraj structural, geologic și pentru puțuri de apă.Colectivul uzinei este felicitat de președintele statului sudanez pentru succesele sale, pentru deosebitele performanțe ale utilajelor și instalațiilor. Celor doi președinți li se oferă în dar, din partea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor întreprinderii, machetele unei instalații de foraj.Șeful statului sudanez consemnează apoi în cartea de onoare a uzinei: „Ce am văzut astăzi, în această unitate industrială, dovedește marile posibilități și progresul realizat în domeniul instalațiilor 

pentru problemele cabinetului, precum și celelalte persoane oficiale care însoțesc pe președintele Republicii Democratice Sudan în vizita pe care o întreprinde în țara noastră.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.In timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, președintele Gaafar Mohammed Nimeiri și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

tul că domnul președinte 
ne-a onorat cu prezența sa 
în vizitele pe care le-am fă
cut în Capitala dumneavoas
tră și în țară.

Doresc ca relațiile noastre 
să se dezvolte în toate dome
niile și vă rog să-mi permiteți 
să ridic paharul în cinstea și 
în sănătatea domnului preșe
dinte Nicolae Ceaușescu ;

in cinstea doamnei 
Ceaușescu ;

în onoarea distinșilor oas
peți ;

pentru pace și prietenie 
intre popoare I 
petroliere și hidrologice. Dorim ca și noi, Sudanul, să ne folosim de acest progres tehnologic pentru dezvoltarea' industriei noastre. Urăm, fericire și succese poporului român, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu".De la Uzina „1 Mai", coloana mașinilor oficiale se îndreaptă spre Combinatul petrochimic Brazi. La sosirea în această importantă unitate industrială a țării și, totodată, una dintre cele mai mari din lume, oaspeții sînt. salutați de Mihail Florescu, ministrul industriei chimice.Ing. Adrian Stoica, directorul tehnic al Centralei industriale de rafinării și petrochimie, prezintă o serie de date privind complexul Brazi. Combinatul, care cuprinde o mare rafinărie, o uzină petrochimică, precum și 47 de diverse fabrici și instalații, ilustrează pe viu efortul statului nostru de industrializare a țării, o materializare a politicii, de valorificare superioară a materiilor -rime autohtone.Se dau relații în legătură cu activitatea de diversificare continuă a produselor petrochimice, cu instalații de mare capacitate, aproape toate proiectate și construite de specialiștii români. Răspun- zînd întrebărilor președintelui Nimeiri, gazdele arată că instalații de acest gen au fost solicitate și montate în India și R. D. Germană, combinatul fiind gata să colaboreze, pe baze reciproc avantajoase, la construirea unora asemănătoare și în alte țări. Totodată combinatul are o îndelungată tradiție în exportul derivatelor petrolifere, jumătate din producția sa intrînd în circuitul economic al peste 50 de țări. Printre statele care cumpără produsele combinatului se află multe țări africane — solicitatoare îndeosebi de uleiuri pentru motoare și polietilenă.Oaspeții vizitează apoi instalația de distilare atmosferică și în vid, complexul de reformare catalitică, fabricile de olefine și de polietilenă. Pe parcurs, sînt prezentate mai multe sortimente obținute în aceste instalații foarte moderne, creații integrale românești, multe cu caracter de prioritate tehnică mondială.In uzina petrochimică, oaspeții au posibilitatea să remarce nivelul- ridicat de automatizare a proceselor tehnologice. Șeful statului sudanez întreabă pe gazde : „Dacă se face o comparație între combinatul dumneavoastră și altele din lume, pe ce loc vă aflați ?“ „La nivelul tehnicii mondiale", răspund specialiștii ploieșteniDupă Combinatul petrochimic de la Brazi, se merge la Complexul intercooperatist din comuna Bărcănești — Prahova de creștere și în- grășare a vițeilor.Oaspeților sudanezi le sînt apoi prezentate, în comuna Bărcănești, rezultatele unei acțiuni — în plină desfășurare în agricultura noastră — de unire a forțelor mai multor unități agricole cooperatiste, în vederea obținerii unei eficiențe economice ridicate.Cu această unitate interco- operatistă, vizita în județul Prahova a luat sfîrșit.La amiază, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gaafar Mohammed Nimeiri, ceilalți oaspeți, s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

Consultările multilaterale 
de la HelsinkiHELSINKI 5 (Agerpres). — Corespondență. de la Dumitru Ținu : In ședința de joi, grupul de lucru al reuniunii multilaterale de la Helsinki a trecut la examinarea capitolului al IV-lea al ordinii de zi — urmările instituționale ale conferinței general-europene de securitate și cooperare.Reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, a prezentat punctul de vedere al delegației țării noastre a- supra constituirii unui organism consultativ' pentru problemele securității și cooperării în Europa. Vorbitorul a a- rătat că, în concepția guvernului român, edificarea securității și dezvoltarea, pe multiple planuri, a cooperării în Europa constituie un proces

Lucrările reuniunii Parlamentului 
vest-europeanLUXEMBURG 5 (Agerpres). — In prima zi a lucrărilor reuniunii Parlamentului vest-european, care se dsfășoară, în- cepînd de miercuri, la Luxemburg, parlamentarii din țările membre ale. Pieței comune au adoptat o rezoluție cu privire la situația socială în țările membre ale comunității. Documentul apreciază că „relansarea socială" este mai necesară și urgentă decît oricînd, dat fiind faptul că, în 1972, „șomajul, mai ales în rîndu- rile tineretului, inflația și sporirea prețurilor s-au agravat, instanțele comunitare ne- d'ispunînd de mijloace suficiente pentru combaterea acestor fenomene".

• Agenția U.P.I. informează că aviația Statelor Unite și-a continuat bombardamentele în Cambodgia, în special, în .jurul Pnom Penh-ului, „pentru a încerca să oprească înaintarea" forțelor guvernului regal de uniune națională spre capitala cambod- giană.. • Ministrul afacerilor . externe âf R.P. polonia, $tefân OIszowskȚ a sosit joi la Belgrad, pentru o vizită oficială 

de prietenie în Iugoslavia, la invitația lui Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului E- xecutiv Federal, ministru al afacerilor externe.
• Agenția A.C.T.C. infor

mează că, în prezența Iui Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea și președinte a! Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, la Phenian au înce
put, joi, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a celei de-a cin- 
cea Adunări Populare Supre
me.• La Centrul parizian de conferințe internaționale de

FILME
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Războiul lui Murphy ; 
Republica : Frumos, onest, e- migrant în Australia; PE- 
TRILA: Silvia; LONFA — 
Minerul: Am încălcat legea; 
ANINOASA : Alearqă repede, aleargă liber ; VULCAN : Vacanță la Roma ; LUPENI 
— Cultural: Micul om ma
re ; Muncitoresc: Cazul Mattei.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Muzică populară ; 5,40 Melodii în zori de zi; 6,00—8,08 Radioprogramul dimineții; 8,08 Matineu muzical ; 8,30 La microfon, melodia preferată ; 9,00 Buletin de știri;9,30 Memoria pămîntului românesc ; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Orchestrele de muzică populară ale uzinelor petrochimice din Borzești și Pitești; 10,30 Melodii de Petre Mihăescu. și Adalbert Winkler; 11,0 Buletin de știri; 11,15 Litera și spiritul legii; 11,30 Cîntece de Nico

amplu și îndelungat. Constituirea unui organism consultativ, care să permită continuarea, după prima conferință, a consultărilor și schimburilor de vederi. între toate statele europene, S.U.A. și Canada, și pregătirea viitoarelor conferințe și reuniuni general-europene apare de aceea ca o necesitate stringentă.Reprezentantul României a subliniat necesitatea ca la baza funcționării acestui organism de consultare să fie pus principiul egalității în drepturi a tuturor statelor participante, dreptul lor de a lua parte la toate activitățile desfășurate în acest cadru și adoptarea tuturor hotărîrilor prin consens.

Referitor la preconizatul program social, parlamentarii consideră că acesta ar trebui să cuprindă, ca principale puncte, asigurarea unei depline folosiri a forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de viață, a condițiilor de locuit, salariilor și veniturilor, a- plicarea unei politici comune în domeniile pregătirii profesionale, în special a tinerilor, ameliorarea normelor de protecție a muncii și coordonarea cercetărilor asupra cauzelor accidentelor de muncă etc. S-a insistat, de asemenea, ca în noul program să fie avută în vedere și problema egalității în drepturi a femeilor cu bărbații.
pe Avenue Kleber a avut loc, la 4 aprilie, o nouă reuniune ă Comisiei economice mixte R.D. Vietnam — S.U.A. Reuniunea s-a desfășurat la nivelul experților.

• La Viena a fost semnat 
un contract privind livrarea, 
în Cehoslovacia, de utilaj teh
nologic austriac pentru indus
tria gazelor, anunță agenția 
C.T.K. Contractul se ridică 
la suma de 91 milioane de și
lingi.• Un aparat ăl companiei

„Cubana de Aviacion", care a aterizat, miercuri, la Berlin, venind de la Havana, a inaugurat comunicațiile aeriene regulate între capitala Cubei și R.D. Germane.
• împuterniciți ai Ministe

rului Transporturilor al Re
publicii Democrate Germane 
și ai Ministerului Transportu
rilor Republicii Federale Ger
mania au examinat, la Ber
lin, probleme legate de des
chiderea unor noi puncte de 
trecere a frontierei dintre ce
le două țări, deschidere pre
văzută pentru momentul in
trării în vigoare a Tratatului 
cu privire la bazele relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G.

lae Oancea; 12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal; 13,27 Concert de prînz ; 14,00 Compozitorul săptămînii; 14,40 Muzică de promenadă ; 15,00 Buletin de știri ; 15,05Radioancheta economică; 15,20 Piese de estradă ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Săptămî- na culturii ungare ; 16,35 Ansambluri corale de tineret ; 17,00 Pentru patrie; 17,30Melodii îndrăgite cu Dan Moisescu ; 18,00 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—3,00Estrada nocturnă.
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IN JURUL OREI 11,45
Transmisiune directă de 

la plecarea președintelui Re
publicii Democratice Sudan 
— Gaafar Mohammed Nimei
ri, și a soției sale, Buseina

Cuvîntarea președintelui 
TitoBELGRAD 5 (Agerpres). Agenția Taniug informează că președintele Iosip Broz Tito și-a încheiat, la 4 aprilie, vizita întreprinsă, timp de două zile, în unele localități din R.S. Serbia. La Svetozarevo, președintele Tito a avut o întîlni- re ou activul politico-economic. In cuvîntarea rostită la această întîjnire, președintele a subliniat satisfacția prilejuită de realizările obținute în Republica Serbia, care îl fac să fie optimist în ce privește situația internă din țară; „Pot să afirm că s-au obținut rezultate importante, comparativ ou situația existentă în urmă cu cîțiva ani în localitățile vizitate" — a arătat președintele.

Londra
Colocviu 
româno- 
britanic

LONDRA 5 Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Intre 6 și 8 apri
lie, la Colegiul St. Catharine 
din Cambridge, are Ioc Co
locviul româno-britanic cu 
tema „Organizarea și meto
dologia învățămîntului supe
rior". Delegația țării noastre 
Ia colocviu este condusă de 
prof. Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

Cu ocazia prezenței sale în 
capitala Angliei, Mircea Ma
lița a avut, joi, întrevederi 
cu Julian Amery, ministru de 
stat la Foreign Office, și cu 
Margaret Thatcher, secretar 
de stat pentru educație și ști
ință, și alte persoane oficiale 
britanice.

La întîlniri și convorbiri 
au participat ambasadorul 
României la Londra, Pretor 
Popa, și ambasadorul Marii 
Britanii la București, Derick 
Ashe.

Congresul opoiitiei democratice portughezeLISABONA 5 (Agerpres). - Cel de-al IlI-lea Conqres al Opoziției democratice portugheze și-a început lucrările în localitatea Aveiro, în prezenta a peste 2 000 de delegați, care vor examina, în principal, modalitățile de realizare a unității opoziției, în perspectiva alegerilor legislative din octombrie a.c. din Portugalia.In absența prof. Luiz Gomes, personalitate republicană căruia guvernul i-a interzis intrarea în Portugalia, ședința inaugurală a congresului a fost prezidată de Alvaro Sei- ca Neves. In discursul rostit cu acest prilej, Neves a arătat între altele, că la operațiunile militare pe care autoritățile portugheze le desfășoară în coloniile africane participă, în prezent, peste 150 000 de soldați și ofițeri portughezi. Referindu-se la urmările pe care le reprezintă pentru Portugalia războiul desfășurat în Africa, vorbitorul a subliniat că, din 1961, anul declanșăr i operațiunilor militare, peste

Nimeiri, care, la invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat al R.S. România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au făcut o 
vizită oficială în țara noastră.Programul de dimineață mai cuprinde : „Muzică populară", „Municipalitatea răspunde bucureșteanului", „O viață pentru o idee : dr. Ștefan S. Nicolau", Ancheta T.V. „Catedra nu este amvon" și „Telejurnalul de prînz".

După amiază : 16,00-17,00 Teleșcoală ;17.30 Curs de limba engleză — Lecția a 47-a (reluare) j18,00 Telex ;18,05 Tragerea Loto ;18,15 Cum vorbim ;18,35 La volan — Emisiune pentru conducătorii a- uto ;18,50 Teleconferință de presă ;19,20 1 001 de seri ;19.30 Telejurnal — Cincinalul înainte de termen — cauză a întregului popor ;20,00 Cîntecul săptămînii — „Țara mea cu viers de foc" de Aurel Si- roveanu ;

Clasa muncitoare, a continuat Iosip Broz Tito, a acceptat cu mare însuflețire amendamentele la Constituție, dar, în momentul de față, trebuie să se procedeze la înfăptuirea a« cestor amendamente. In unele întreprinderi pe oare le-am vizitat, am văzut că s-a trecu# în mod hotărît la realizarea a- cestor amendamente. Cînd m3 refer la ele — și în curînd va fi adoptată o nouă constituție — am în vedere faptul că a> mendamentele, respectiv Constituția, trebuie respectate. In acest context, va trebui să dăm sancțiuni, să adoptăm cele mai severe măsuri față de persoanele aflate în funcție - de conducere și care încalcă constituția.Abordînd apoi unele probleme economice, președintele Tito a arătat: nu s-a mers în direcția dezvoltării bazei de materii prime necesare industriei. S-a mers numai spre import. Am importat pînă și cărămizi și poate mai importăm și astăzi. Firește, nu dispunem de toate materiile prime, unele trebuie importate. Dar in cazul în care planificarea noastră s-ar prezenta altfel, s-ar importa mult mai puțin decît pînă acum.
---->----

Leonid Brejnev 
va vizita 

R.F. GermaniaBONN 5 (Agerpres). — Cancelarul Willy, Brandt a anunțat joi în Bundestag că ambasadorul U.R.S.S. la Bonn i-a remis un mesaj al secretarului general al C.C. al P.G.U.S., Leonid Brejnev, în care acesta a acceptat oficial invitația de a face o vizită în R.F. Germania, transmite agenția D.P.A. Cancelarul a precizat că apreciază această vizită „ca dovadă a normalizării relațiilor cu Uniunea Sovietică, care este obiectivul nostru".
10 000.de portughezi și-au găsit moartea, iar alți 20 000 au fost răniți grav. Cheltuielile reclamate de desfășurarea războiului în coloniile africane, au reprezentat, numai în anul 1971, 45 la sută din bugetul țării.
■ ■■■■■■■■■!■■■■■

Prima victimă 
a vulcanului Helgafell

REYKJAVIK 5 (Agerpres). 
— Continuînd să erupă, vul
canul Helgafell din insula is
landeză Heimaey a făcut 
miercuri, prima victimă: u- 
nul dintre membrii echipelor 
de salvare formate de autori
tățile islandeze a încetat din 
viață în urma unei intoxi
cații datorate emanațiilor de 
gaze.

Cei peste 5 500 locuitori ai 
insulei au fost evacuați, du
pă cum se știe, încă în prima 
zi a erupției vulcanului, la 23 

ianuarie.

20,05 Studioul de poezie „România revoluționară" — spectacol lite- rar-muzfcal evocînd a- nul 1848.20,50 Film artistic „Clipa de libertate" — producție a studiourilor cinematografice din R.P. Bulgaria ;22,00 24 de ore j22,30 Eminesciana — Seară de romanțe j

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri :Maximele ; Petroșani 11grade; Paring 3 grade.Minimele: Petroșani 3grade ; Paring zero grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține mai mult închisă cu cer mai mult noros. Izolat se va semnala ploaie slabă. Vint slab din sud.
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