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Luna aprilie,
lună de producție mărită

Minerii din Vulcan
înscriu primele rezultate

din inițiativa adunării

In fruntea

Perfecționarea structurii organizatorice
să se reflecte concret pe șantiere,

■ 01cs

întrecerii

în sporirea productivității muncii,

[alătur?

MINERI

Ședința Comitetului Executiv
ol C.C. ol P.C.R.

In ziua de 17 aprilie 1973 a avut Inc 
ședința Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la aplicarea hotărîrii Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. privind îm
bunătățirea structurii organizatorice a 
ministerelor, celorlalte organe centrale 
și locale ale administrației de stat, 
cum și a unităților subordonate.

Comitetul Executiv a constatat 
ministerele, comitetele județene 
partid și comitetele executive ale
siliilor populare, unitățile economice 
au acționat ferm și cu operativitate, 
realizînd în termen scurt prevederile 
principale ale decretelor 
Stat care reglementează 
me-

Personalul calificat
tehnico-administrative, rămas disponi
bil după îmbunătățirea structurilor or
ganizatorice, a fost încadrat în activi
tăți productive, cu efecte pozitive atît 
pentru producția materială, cît și pen
tru cadrele în cauză. De asemenea, per
sonalul necalificat a fost 
școli de calificare.

Comitetul Executiv a 
acționeze în continuare 
pentru a se aplica pînă

pre-

că 
de 

con-

Consiliului de 
aceste proble-

din sectoarele

îndrumat spre

stabilit să se 
cu hotărîre 

la capăt toate

măsurile stabilite de Plenara Comite
tului Central și de decretele Consiliu
lui de Stat, să se normeze activitatea în 
toate domeniile pentru a se ajunge la 
structuri organizatorice raționale, să se 
reducă substanțial numărul formulare
lor și să se simplifice formularistica în 
vederea creșterii operativității și îmbu
nătățirii calității activității în țoate 
sectoarele.

In continuare, Comitetul Executiv a 
aprobat structura Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

Avînd în vedere dorința exprimată 
de unele colective de oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții, Comi
tetul Executiv a stabilit ca ziua de luni, 
30 aprilie 1973, să fie zi nelucrătoare, 
urmînd a se lucra în ziua de 2 mai 
1973. Această hotărîre nu se aplică în 
unitățile productive în care se desfă
șoară procese continue de muncă, în 
unitățile comerciale, de transport pu
blic și în alte unități de servire a popu
lației și locuri de muncă unde salaria- 
ții, prin natura serviciului, nu au ziua 
de duminică zi de repaus.

In ziua de 1 Mai vor avea loc adu
nări populare în centrele județene și 
municipiul București, urmate de ser
bări cultural-artistice și sportive

In încheiere, Comitetul Executiv a 
soluționat unele probleme ale activi
tății curente.

Angrenați în întrecerea lansată 
activului de partid lărgit de la Centrala cărbunelui Petroșani 
și mina Dîlja, ca luna aprilie să fie o lună de producție mă
rită, minerii sectorului IV al E.M. Vulcan raportează la zi 
o depășire a sarcinilor de extracție de 1100 tone cărbune.

După cum ne relata ing. Mihai Cioiu, șeful sectorului, 
aportul colectivelor de mineri din brigăzile conduse de Cons
tantin Ciobănoiu, Gheorghe Stoian, Florea Petrișor și Cons
tantin Nicolaescu va fi hotărîtor în obținerea viitoarelor re
zultate cu care vor răspunde noii inițiative minerești. Mine
rii sectorului vor fi preocupați în permanență de realizarea 
și depășirea ritmică a sarcinilor de producție ce le revin, de 
economisirea de materiale și exploziv în vederea reducerii 
prețului de cost și de folosirea Ia parametri optimi a mași
nilor și utilajelor din dotare — premise certe ale îndeplini
rii cu succes a dezideratului propus.

Harnicii mineri din subte
ranele minei U-niicani reedi- 
tînd ritmic rezultatele remar
cabile obținute de ei pe fron
tul cărbunelui, raportează o 
depășire la zi a sarcinilor de 
extracție reflectată valoric 
în 1 189 tone cărbune, ceea 
ce face ca Uricaniiul să se 
situeze în fruntea întrecerii 
ou celelalte mine din bazin,

pentru a întîmpi-na ziua de 
1 Mai cu rezultate de presti
giu. La obținerea acestor 
succese au contribuit minerii 
din cadrul brigăzilor sectoa
relor I (+ 328 tone) și III 
(¥ 861 tone), brigăzi con
duse de destoinicii mineri 
Nicolae Ștefan, Vasile A- 
gheorghioaie, Gheorghe Scor
pie, Ioan Petreanu și Ion Ni- 
chițelea.

In cadrul întreprinderii „Vis- 
coza" Lupeni, recent au fost 
sărbătoriți cîțiva salariati ca
re după mul(i ani de muncă 
au „ieșit" la pensie.

La instalafia filatură, într-un 
cadru plăcut, colectivul schim
bului din care a făcut parte, 
s-a despărțit de tovarășul Nis
tor Rus, muncitor cu o activi
tate de 30 de ani la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni. După ce 
conducerea schimbului i-a mut

Recunoș

țumit pentru activitatea boga
tă, ireproșabilă, depusă în pro
ducție și i-a urat sănătate 
viață îndelungată, colegii 
muncă l-au felicitat și i-au 
minat cadouri.

— Mă despart de colegii mei 
de muncă cu un sentiment de 
regret — spunea Nistor Rus. 
Am lucrat împreună multi ani, 
ne-am cunoscut, ne-am ajutat 
unii pe alții pentru realizarea 
sarcinilor ce ne-au revenit. A- 
nii au trecut și timpul nu mai 
poate li adus înapoi. Societa
tea noastră a asigurat însă 
pensionarilor o bătrînețe lip
sită de griji, răsplătindu-ne 
munca cu pensii bune.

De asemenea, la plecarea din 
mijlocul colegilor lor, au tost 
îmbrățișați și li s-a urat mul
tă sănătate și tovarășilor 
Gheorghe Munteanu și Elena 
Uziel.

Și 
de 
în-

I

a ritmului de execuție al obiectivelor I
s-au 
șan-

Despre modul în care 
concretizat la Grupul de 
tiere Valea Jiului al T. C. De
va, măsurile adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c. și pre
vederile Decretului Consiliului 
de Stat privind perfecționarea 
și raționalizarea structurilor 
economice, despre înțelegerea 
profundă a oportunității și efi
cienței acestei ample acțiuni 
pe plan național, de către co
muniștii care muncesc aici, 
ne-a edificat dezbaterea care 
a avut loc în cadrul adunării 
activului de partid lărgit de 
la grup.

— Măsurile adoptate prin 
Decret vin să ne ajute pe noi, 
oamenii muncii ; ele impun 
trasarea unor căi mai scurte, 
mai concrete și mai eficiente 
de rezolvare a problemelor 
producției, pentru ca rezulta
tele activității să fie cît mai 
rodnice cu putință, a spus 
maistrul Florea Pătru, secre
tarul organizației de bază de 
la șantierul 5 instalații. Ceea 
ce s-a făcut pînă acum referi
tor la îmbunătățirea structurii 
grupului, a șantierelor, e nu
mai un început. Va trebui să 
se continue înlăturarea unor 
evidente primare inutile, a 
unor statistici făcute de dra
gul statisticilor. Conducerea 
grupului trebuie să fie

tuturor 
a fron-

operativă în luarea 
măsurilor de asigurare 
turilor de lucru continue, care 
garantează ritmicitatea execu
țiilor, reducerea manoperei, 
stabilizarea efectivelor pînă la 
terminarea unui anumit obiec
tiv. Să se generalizeze cu mai 
multă hotărîre acordul global 
care, în afara avantajelor certe 
pentru muncitori, ne scutește

și de o scriptologie inutilă, de 
controale și paracontroale, oa
menii lucrează singuri și bine 
dacă sînt integrați acestei for
me stimulatorii de retribuire 
a muncii. Auzeam pe cineva : 
„Oamenii noștri lucrează prea 
repede“, la adresa unor echi
pe cuprinse în acord global. 
Și are dreptate.

Pe lîngă exprimarea depli
nei adeziuni și satisfacții față 
de măsurile de perfecționare 
șl raționalizare a structurilor

economice, un laitmotiv în
dreptățit al discuțiilor purtate 
de participanții la adunare, 
între care menționăm pe in
ginerul principal șef 
lot, Cornel Vasian, 
cretarul organizației de ba
ză de la șantierul Lupeni, 
inginerul Dumitru Țurnă, di
rectorul grupului, maistrul 
Petre Cosma, Dumitru Vișan, 
șeful șantierului 5 instalații, 
Sami Berșaschi, contabilul 
șef, ing. Dumitru Albescu, șe
ful sectorului I. P. S. P. Live- 
zeni, a fost acela al necesită
ții stringente de creștere a 
productivității muncii pe șan
tierele de construcții ale mu
nicipiului. Pe trimestrul I a.c. 
s-a raportat de către colectiv 
un slab nivel al acestui indi
cator sintetic, ceea ce a influ
ențat procentul 
sarcinilor care 
mai 20 la sută 
nual. E o stare 
corespunzătoare care se cade 
să dea serios de gîndit orga
nizației de partid, organului 
de conducere colectivă, fiecă
rui salariat al grupului de 
șantiere. Cei care au luat cu
vîntul prea puțin s-au referit 
însă la soluții, la modalitatea 
de rezolvare concretă, la ce 
trebuie să facă ei înșiși pentru

de
se-

de realizare a 
a fost de nu- 
din planul a- 
de lucruri ne-

Tr. MORAR

I 
I

șa se cam întîmplă :
Jl pe cei ce nu sînt 

nuitorii direefi ai 
neltelor care realizează 
cel produs măsurabil, < 
constituie felul linal al 
nui proces tehnologic, îi 
colim nu odată fără voie, îi 
neglijăm. E vina, poate, a 
reporterului care greșește, 
imaginîndu-și că în bulgă
rul de cărbune sosit la su
prafață este încorporată 
doar energia minerului din 
abataj care, grijuliu, sub 
minerul vagonetuiui in ca-_ 
re l-a trimis, a legat o mar-' 
că, purtînd cîteva cifre — 
semn prin care, la recepție, 
Ia sfîrșit de schimb ori zi 
facem bilanful muncii 
le.

Pentru a ne surprinde, 
tervine „evenimentul", 
fapt. Uneori abia ne atrage 
atenția, cel mai adesea în
să provoacă o tresărire — 
reflectăm: uite, am omis 
ceea ce era, poate, esențial, 
hotărîtor.

...Așa mi s-a întimplat de
unăzi, cînd, consemnînd în 
carnet „din prima zi a nou
lui trimestru minerii urică- 
neni au reușit, schimb de 
schimb, să-și onoreze ritmic 
sarcinile la extracția de 
cărbune" am constatat că, 
de fapt, pentru aceasta, de-a 
lungul a cîteva zile și nopți, 
în „casa compresoarelor" s-a 
dus o aprigă bătălie împo
trivă timpului. Total d pornit 
din acest loc de unde, în 
fiecare secundă, pornesc că
tre fronturile din 
de metri cubi de 
primat. Cel mai 
„debitor" — 40 la 
capacitatea de energie pneu
matică folosită de mină — 
turbocompresorul, s-a oprit... 
Abia trecuseră cinci zile rod
nice din aprilie, cînd, iată, deo
dată, ritmicitatea extracției 
în abataje este amenințată. 
Se ivește „evenimentul", a- 
cel prielnic prilej pentru ca 
cei situați, de obicei, în 
„umbra" minerilor să-și do
vedească rolul însemnat pe 
care-1 dețin în procesul de 
extracție.

...Axele uzate ale turbo- 
compresorului și angrenaju
lui necesitau rectificări. Ur
gent trebuia făcută demon
tarea, trimiterea lor la 
I.U.M.P., la recondiționate 
— și apoi, remontarea lor, 
pentru că, la fronturile de 
lucru minerii aveau nevoie 
de aer comprimat și în a- 
ceste patru zile, interval în 
care se preconizase a se e- 
xecuta operațiile. Chiar da
că, jos în mină, ventilele

mî-
u- 
a- 

care 
u- 
o-

sa-

in-
un

adînc mii 
aer corn- 
însemnat 

sută din

I
H. ANTON |

(Continuare în pag. a 3-a)

<_ _ __ _

Aron FENCEA, 
corespondent (Continuare in pag, a 3-a)

După zile de îndelungi e- 
forturi pentru menținerea rit
micității aprovizionării popu
lației — în condițiile unei pri
măveri excesiv de capricioa
se, cu v 
paclă — 
torl cor 
atenția, acum 
zarea cu operativitate a pre
gătirilor de sez'on. Clipele de 
răgaz încep să fie date uită
rii. Planurile de măsuri — ju
dicioase — alcătuite în comi
tetele oamenilor muncii din 
întreprinderile și organizați
ile comerciale așteaptă o ma
terializare rapidă. Demara
jul la începutul sezonului de 
primăvară, se cere „înălțat" 
la cel mai optim nivel 1

In întreaga rețea comercia
lă a municipiului, spre deose
bire de alți ani, traducerea 
în practică a măsurilor înnoi
toare nu mai este atît de 
mult tărăgănată. Amenajările, 
pretutindeni acolo unde au 
fost necesare, continuă în 
ritm intensificat, astfel îneît 
avem speranța că zilele căl
duroase vor găsi rețeaua co
mercială a Văii Jiului pregă
tită, din toate punctele de ve
dere (e o speranță, nu o cer
titudine I) pentru a face față 
cerințelor populației.

In unitățile O.C.L. Alimen
tara, O.C.L. Produse indus
triale și parțial, în unele ale 
C.L.F. se depun eforturi pen
tru restructurarea fondului de 
marfă, în conformitate cu e- 
xigențele cumpărătorilor, cu 
noul... sezon.

In marea majoritate a uni
tăților din sectorul alimenta-

:u viscole și căderi de ză-
■ colectivele de lucră- 

comerciali își îndreaptă 
înspre finali-

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE ROMÂNO-CHINEZĂ

Mică a Palatului 
Socialiste România,

In Sala 
Republicii 
a avut loc, marți după-amia- 
ză, adunarea festivă de consti
tuire a Asociației de prietenie 
româno-chineză, organizată 
sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat tovarășii Chi
vu Stoica, președintele Comi
siei Centrale de Revizie a 
Partidului Comunist Român, 
deputat în Marea Adunare Na
țională, Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Aurel Duma, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere, ai 
Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
ai altor organizații obștești, 
instituții centrale, activiști de 
partid și de stat, personalități

ale vieții noastre științifice și 
cultural-artistice, ziariști, oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureș- 
tene.

Au fost prezenți Cian Hai- 
fun, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Andrei 
Vela, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.

A fost apoi constituit Comi
tetul de conducere al Asociați
ei de prietenie româno-chine- 
ză, al cărei președinte este to
varășul Chivu Stoica,

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Chivu Stoica, președin
tele asociației și Cian Hai-fun, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București.

In încheiere s-a dat citire 
textului unei telegrame adre
sate adunării din partea Aso-

ciației de prietenie chino-ro- 
mână și Asociației poporului 
chinez pentru relațiile1 de prie
tenie cu străinătatea.

Participanții au adresat o 
telegramă Asociației de prie
tenie China—România
care se arată : Asociația 
prietenie româno-chineză 
propune să contribuie la 
mai bună cunoaștere recipro
că, la strîngerea pe mai de
parte a legăturilor de priete
nie frățească, de solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre 
poporul român și poporul chi
nez, la promovarea tot mai 
largă a schimburilor, a coo
perării și contactelor din di
ferite domenii, în interesul 
țărilor noastre, al luptei anti- 
imperialiste, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii în 
lume, pentru pace, democrație 
și progres social.

(Agerpres)
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de 
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Autenticitate
Unul dintre scopurile ini- 

țiativei-concurs „Dialog pe 
aceeași scenă" s-a conturat în 
ultimele zile — este vorba 
despre un aspect stimulativ, 
o atitudine chiar orgolioasă 
în sensul pozitiv al cuvîntu- 
lui. Aceste concluzii s-au fi
xat duminică cînd pe scena 
Casei de cultură din Uricani 
artiștii amatori locali s-au în
trecut cu cei de la Casa de 
cultură din Petroșani. Artiș
tii amatori din Uricani au a- 
vut o evoluție revelatoare în 
talentul, pasiunea și munca de 
pregătire.

In partea întîi din specta
colul urmărit de un număr 
impresionant de locuitori s-au 
prezentat artiștii amatori și 
formațiile din Petroșani. Or
chestra de muzică de came
ră, formație muzicală mai no
uă dar aflată în plină evolu
ție interpretativă, a cîntat 
„Mica serenadă" de Mozart 
și „Dansuri românești" de 
Marțian Negrea. Dorel Dioa- 
ne, cel mai tînăr interpret din 
Petroșani, are o bună tehnică 
a viorii întrevăzută în „Dans 
țărănesc" — C. Dimitrescu ; 
Richard Bușneag, recitator, a 
convins prin nuanțare, fraza-

ției publice au intrat în fa
ză de finalizare reparațiile 
mobilierului grădinilor de va
ră („Terasa ’ Minerul" — Pe
troșani, „Progresul" Lupeni, 
„Cocoșul de aur" Vulcan), într- 
altele se așteaptă doar... ridi
carea mercurului în termome
tre pentru ca „umbrelele" 
să-și adăpostească oaspeții. La 
grădinile de vară „Parc" și

folclorică io arta amatorilor
re și sesizarea tensiunii poe
tice. B'ormația de muzică u- 
șoară „Atlas", cea mai com
plexă și omogenă din Valea 
Jiului, promovează o linie 
melodică și un stil al ei de 
bună calitate. Cei doi inter- 
preți, Rodica Giosan, cu voce

Dialog 
pe aceeași 

scenă 
la Uricani

transmite
Mir-
asu- 
află 

de 
Cu

remarcabilă care 
excepțional lirismul, și 
cea Necula, au convins 
pra nivelului la care se 
muzica ușoară la Casa 
cultură din Petroșani.
„Scăldușa", monolog în graiul 
maramureșan, Constantin Po
pa a avut un suces deosebit, 
fiind un talent robust în acest 
gen. Orchestra de muzică 
populară (dirijor prof. Gheor
ghe Popa) din Petroșani e de 
mai mult timp cea mai înche
gată din Valea Jiului, cu

posibilități interpretative nu
anțate și armonioase. Soliș
tii Vasile Mej și Antonica Bu- 
tulescu și-au perfecționat sti
lul acum avînd personalitate, 
degajare și sinceritate în in
terpretarea melodiilor ; Va
sile Cîlțea (solist instrumen
tist) stăpînește cu virtuozita
te acordeonul iar formația de 
dansuri populare (7 perechi, 
instructor D. Viloaică) se află 
în plină evoluție coregrafică. 
Grupul vocal folcloric, cu o li
nie semistilizată, a convins 
prin puritate și armonie în 
„Cîntă-mi bade, cîntă-mi mie". 
Ultima formație a Casei de 
cultură din Petroșani a fost 
brigada artistică de agitație 
care-și păstrează cu detașare 
atributul de etalon în acest 
domeniu. Noul text, „Indiscre
ții", prilejuiește un spectacol 
realist, incisiv și savuros. Tre
buind să remarcăm încă o da
tă talentul deosebit al forma
ției compuse din Gh Negra- 
ru (text, instructor, interpret), 
Gh. Sereș, Cornelia Olaru, 
Ioan Velica. Richard Bușneag.

T. SPĂTĂRII

(Continuare in pag. a 3-a)

mâți, în multe dintre unități
le T.A.P.L. și O.C.L. Alimen
tara, acțiunea de revizuire ge
nerală a agregatelor frigorifi
ce nu se desfășoară la nivelul 
așteptărilor. încă nu se lu
crează pe baza graficelor de 
execuție, exigent și operativ, 
pentru a se pune capăt odată 
pentru totdeauna repetatelor 
neajunsuri semnalate în pri-

A

înnoirile primăverii
înnoiri în activitatea

comercială !
„Constructorul" Petroșani și a 
„Grădinei" 
de obicei, se așteaptă 
„invitații" speciale, spre 
urni din 
menajare 
tora, în 
cald...

La Vulcan o atenție deose
bită se acordă și reamenajării 
principalului loc de agrement 
al orașului, de pe Morișoara 
— „La Brazi". Aceeași preo
cupare am fi dorit să întîlnim 
și la Petrila, Lupeni, sau U- 
ricani, dar... timpul e de vi
nă, că permite și chiar „aco
peră" lipsa de interes...

După cum am fost infdr-

din Aninoasa, ca 
încă 

a 
loc acțiunea de rea- 

a spațiilor aces- 
vederea sezonului

măverile precedente. Dacă a- 
cum, la început de sezon, nu 
se stabilesc măsuri pentru re
pararea urgentă a defecțiuni
lor constatate, nu se asigură 
unitățile comerciale cu mate
riale de întreținere necesare 
unei bune funcționări pe toa
tă perioada sezonului, cu greu 
se vor putea remedia „lipsuri
le" în plin sezonul solicitări
lor maxime ! Comitetele oa
menilor muncii din T.A.P.L. 
și O.C.L, Alimentara au dato
ria de a acționa cu fermitate 
în sensul bunei funcționări, 
Ia întreaga capacitate, a utila
jelor și agregatelor din do
tare pentru a preveni total-

mente situații neplăcute, cu 
repercusiuni grave asupra 
conservării fondului de mar
fă, a aprovizionării și servirii 
populației din sezonul cald.

Cu o gamă variată de pro
duse întîmpină primăvara și 
magazinele O.C.L. Produse in
dustriale, 
merită cu 
In cadrul 
vară", de 
la o reducere substanțială de 
prețuri la articole de confec
ții și tricotaje. Pardesie, de- 
miuri și scurte din stofă, ra
glane din țesături de bumbac 
și bumbac cu poliester pen
tru adulți, adolescenți și co
pii, taioare, compleuri jache
te și rochii din stofă, panta
loni, sacouri, etc., la prețuri 
convenabile, își așteaptă cum
părătorii în rafturi, alături de 
alte articole de pe „paleta" 
policromă a primăverii.

Pe artera principală a ora
șului Petroșani, începînd cu 
16 aprilie magazinele de tex
tile — încălțăminte (unități
le nr. 6 — „Motanul încălțat"; 
nr. 7 — „încălțăminte"; nr. 10 
— „Tricotaje"; nr. 2 1— „Mer- 
cerie-galanterie ; nr. 1 — „Țe
sături"; nr. 11 — „Modern"; 
nr. 4 — „Articole pentru co
pii") vor funcționa zilnic cu 
program non-stop, de la ora 
8 la 20 ((duminică • 8-12). Tot 
pe fundalul înnoirilor se îns
crie și valoroasa inițiativă de 
a transforma

Aici, înnoirile își 
adevărat... numele. 

„Tîrgului de primă- 
exemplu, s-a trecut

sistemul de

V.

(Continuare

TEODORESCU

in pag. a 3-a)
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Recenta analiză întreprinsă 
de Comitetul municipal U.T.C. 
Petroșani a scos în evidentă 
faptul că școlile din munici
piul nostru manifestă o preo
cupare stăruitoare pentru e- 
ducarea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului școlar. 
Majoritatea organizațiilor
U.T.C. din școlile municipiu
lui nostru au înțeles necesita
tea de a aduce o contribuție 
activă la dezvoltarea armoni
oasă, în lumina exigențelor 
prezente și viitoare, a tinerei 
generații.

Putem spune în acest sens 
că măsurile stabilite de Con
gresul al IX-lea al U.T.C., 
se reflectă pozitiv în sporirea 
influenței organizațiilor U.T.C., 
în conceperea «și des
fășurarea activității elevilor. 
Astfel, conlucrarea comitetelor 
U.T.C. cu conducerile școlilor 
s-a dovedit din ce în ce mai 
utilă. Iar practica elaborării 
programelor comune de acti
vități a fost generalizată în 
toate școlile din Valea Jiului.

Organizațiile U.T.C. din școli 
consideră oa o sarcină im
portantă antrenarea tuturor e- 
levilor la activitățile de muncă 
voluntar-patriotică. In toate o- 
fașele din municipiul nostru 
elevii participă la acțiuni pen
tru înfrumusețarea localități
lor, a școlilor, construirea de 
baze sportive, locuri de aqre- 
ment etc. Este de apreciat în 
acest sens contribuția elevi
lor de la Vulcan la construi
rea magistralei de aducțiune ; 
a celor din Lupeni, Petrila, Pe
troșanii și Uricani la amenaja
rea unor zone de agrement, 
plantări în fond forestier, în
grijiri de zone și spații verzi. 
De asemenea, îmbrățișînd i- 
nițiativa elevilor de la Liceul 
„Ion Neculce" din Capitală, e- 
levdi de la Liceul Vulcan, 
Școala nr. 6 Lupeni, Liceul in
dustrial Petroșani, Școlile nr. 1 
Vulcan, nr. 1 și nr. 4 Petro
șanii, au depus eforturi pen
tru păstrarea, îngrijirea și 
dezvoltarea bazei materiale a 
școlilor, contribuind la dota
rea cabinetelor, a laboratoare
lor, atelierelor.

Bilanțul acțiunilor voluntar- 
patriotice consemnează mii de 
ore de muncă patriotică și 
realizarea a însemnate econo
mii nefinanțate, ceea ce în
seamnă o contribuție substan
țială a tinerilor la înfrumuseța
rea localităților și a școlilor.

In majoritatea școlilor din 
municipiul nostru, cu sprijinul 
întreprinderilor au fost create 
ateliere-șooală moderne, asi- 
gurlndu-se toate condițiile 
pentru ca elevii sS-si fructi
fice cunoștințele acumulate 

'la cursuri. Unele unități ca 
F.S.H. Vuioan, Preparația Lu
peni, F.F.A. Viscoza Lupeni, 
I.P.S.P. Petroșani, E.M. Vulcan, 
E.M. Paroșenj etc. au acordat 
un sprijin valoros școlilor în 
montarea diferitelor agregate 

t oboară ia vale, spre fa bricile de prelucare bogăția 
masivelor muntoase, buștenii — „opera" muncitorilor fores
tieri de la parchetul de exploatare hilugu.

Foto : Ion LEONARD

și utilaje cît și asigurarea a- 
sistenței tehnice necesare. In 
baza contractelor încheiate cu 
unitățile patronatoare, elevii 
recondiționează piese, execută 
diferite lucrări de lăcătușerie, 
confecționează scule pentru 
propriul lor atelier-școală. 
Este apreciabilă în acest sens 
preocuparea organizațiiilor 
U.T.C. de la Grupul școlar 
minier Petroșani, Școala pro
fesională Lupeni, Școala co
mercială, Școala qenerală nr. 
3 Lupeni, Școala nr. 6 Petro
șani, Școala nr. 1 Vulcan și 
altele care analizează cu spi
rit de răspundere modul în

Ur1 clezidisrat major
in fața organizații lor

u. T. C.

Educarea prin muncă

și pentru muncă 
a tineretului școlar

care elevii își însușesc cunoș
tințele practice. Paralel cu a- 
ceastă activitate, în cadrul 
cercurilor pe obiecte și tehni- 
co-aplicative elevii execută lu
crări practice de laborator, 
demonstrații, confecționează 
diferite materiale didactice 
pentru laboratoare, participă 
la expuneri de referate pe te
me privind noutățile din do
meniul științei și tehnicii.

Școala, organizația U.T.C. 
au datoria să-1 ajute pe tînăr 
în alegerea viitoarei profesi
uni. In această direcție în ma
joritatea școlilor din munici
piul nostru există o preocu
pare continuă, au fost făcute 
diferite investigații, sondaje. 
De asemenea, în programele 
de activități trimestriale, in 
programele consiliilor orășe
nești și municipal al elevilor 
au fost cuprinse activități ca: 
concursul „Cunoașteți meseri
ile", vizite în întreprinderi, 
întîlmri cu muncitori cu înal
tă calificare, cadre tehnico- 
muncitorești etc. Au fost 
popularizate în toate școlile 

meseriile ce se practică în ca
drul județului nostru, se în
treprind măsuri pentru studie
rea nomenclatoarelor și mono
grafiilor profesiunilor.

Insă, așa cum a reieșit din 
dezbaterile organizate de că
tre comitetul municipal U.T.C. 
se întîmpină încă greutăți în 
ceea ce privește instruirea 
practică a elevilor atît în a- 
telierele școală cît și. în ore
le de practică desfășurate 
în întreprinderi. Comitetele 
U.T.C. de la E.M. Lonea, E.M. 
Livezeni, C.C.P., E.M. Bărbă- 
teni, nu acordă un sprijin 
permanent pentru dotarea ate

lierelor școală și asigurarea 
condițiilor necesare pentru ca 
elevii să realizeze lucrări ca
re să aducă beneficii între
prinderilor respective. In ate
lierele școală se produc arti
cole de artizanat, croitorie,

I In sală s-a stins lumina și, 
Ipe un ecran ceva mai mic de- 

cît cel obișnuit, au apărut una 
după alta imaginile. Deși colo- 

I rate, ele nu și-au pierdut din 
1 calitatea acidă (ascuțit - criti

că) pe care a vrut să le-o îm- 
I prumute realizatorii. Remar- 
' căm acest amănunt întrucît, 
| una e să prezinți aspecte de 
I proastă gospodărire în culori

(acestea le atenuează cu oa- 
Irecare indulgență, gravitatea), 

și alta e să le prezinți în alb- I negru, caz în care nu mai poți 
elimina sau atenua contrastul 
evident pe care îl creează.

Despre ce este vorba ? O 
ingenioasă inițiativă a birou
lui executiv ai consiliului mu- 

| nicipal al sindicatelor, preocu- 
Ipat de modul în care comitete

le sindicatelor de la exploată- 
Irile miniere răspund dezidera

tului de a stărui pentru întro
narea curățeniei și eliminarea 
risipei, ne-a prilejuit viziona
rea unui set de diapozitive pe 
tema gospodăririi. Astfel, ne-a 

| fost dat să vedem, prin incin- 
■ tele minelor, materiale pără

Cu toții am înfeles din plin 
și am salutat lăudabilele i- 
nițiative luate în scopul în
frumusețării orașului, prin 
munca voluntară a tineretu
lui școlar. Această practică, 
devenită deja o tradiție spe
cifică fiecărei primăveri, nu 
are numai meritul de a da 
bune rezultate dar are șl ca
litatea de a obișnui tinerii 
cu atmosfera muncii colecti
ve, cerință fundamentală a 
vieții contemporane.

Deci, nimic nu ne-a sur
prins în clipa în care o clasă 

produse de patiserie etc. în 
timp ce efortul elevilor ar 
trebui să fie îndreptat spre 
producerea unor scule nece
sare atelierului, a unor piese 
și subansambluri. Mai sînt ca
zuri cînd elevii lipsesc de la 
practică ori sînt antrenați în 
alte preocupări nelegate de 
formarea lor, ou buna știință 
a organizațiilor U.T.C., a mai
ștrilor instructori și a condu
cerilor școlilor. Deși s-au fă
cut eforturi considerabile în 
școlile din Valea Jiului pentru 
promovarea unei concepții 
juste despre valoarea diverse
lor profesiuni, totuși la unii 
elevi maii persistă ideea alege
rii de profesiuni comode, ne
legate de producția materială.

Așa cum a reieșit din dez
batere, atît școala, organiza
ția U.T.C., cît și ceilalți fac
tori educaționali trebuie să 
manifeste o preocupare con
tinuă pentru educarea prin 
muncă și pentru muncă a ti
nerilor din municipiul nostru. 
Se impune pentru viitor o co
laborare maii strînsă între or
ganizația U.T.C. din școală și 
întreprindere în vederea orga
nizării unor microîntreprinderi, 
sînt necesare analize comune 
profunde privind modul în ca
re elevii se pregătesc pentru 
muncă și viață în scopul sta
bilirii unor măsuri concrete și 
operative pentru îmbunătăți
rea activității de viitor. Toți 
factorii răspunzători au dato
ria de a se angaja plenar în 
activitatea de îndrumare a ti
nerei generații spre obținerea 
celor mai- bune rezultate în o- 
pera de construire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate.

Valeriu COANDRAȘ, 
secretar al comitetului munici

pal U.T.C.

site, utilaje, (noi-nouțe) lăsate 
spre degradare (unele chiai 
degradate). Ne-a fost dat să 
constatăm, încă o dată, cît de 
larg e cîmpul în care pot să 
acționeze comitetele sindica
telor de la minele Lonea, Dîl- 
ja și altele, dar și cîtă lipsă 
de preocupare domnește, încă, 
in jurul avutului obștesc, la a- 
ceste unități.

Primul efect al vizionării a 
fost următorul : setul de diapo
zitive a fost solicitat de un re
prezentant al C.C.P., aflat în 
sală, pentru ca, la un alt nivel, 
să mai aibe loc o vizionare.

Un al doilea efect ar consta 
in faptul că, și nouă, viziona
rea ne-a sugerat o idee, pe 
care o avansăm realizatorilor: 
prezentarea setului de diapo
zitive (eventual cu cîteva corn 
pletări, la zi, și cu un comen
tariu înregistrat pe o bandă 
sonoră) în sălile de apel ale 
exploatărilor miniere vizate.

Să reținem : vizionarea la 
care am participat, a avut loc 
(din aceeași inițiativă care a 
dat naștere diapozitivelor) îna 
intea unei plenare a consiliu
lui municipal al sindicatelor. 
Deci, ceea ce am văzut noi, 
au văzut și președinții comitete
lor sindicatelor. Să vedem ce 
vor face I

Un semn de întrebare
de elevi ai Școlii generale nr 

1, a venit să dea ajutor, cu 
mic cu mare, la reînvierea 
primăvăratecă a orașului. E- 
levilor li s-a repartizat în 
modul cel mai just și mai ju
dicios o lucrare pe măsura 
forfelor lor. Bunăoară li s-a 
spus să astupe un șanț care 
conviețuia de multă vreme, 
în relații de bună vecinătate 
cu Casa de cultură și cu 
școala amintită. Practic, mo
tivul astupării nu se cuno
ștea. Oricum, cineva găsise 
de cuviință că respectivul 
șanț nu-și justifică existenta.

Ce aduce nou actualul cod al muncii GD
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încheierea si desfacerea contractului de muncă
In condițiile societății so

cialiste în care dreptul la 
muncă este garantat, fără nici 
o discriminare, fiecărui cetă
țean apt de muncă îi revine, 
potrivit Constituției, îndatori
rea de onoare de a munci, 
nefi'indu-i îngăduit nimănui să 
realizeze venituri ca urmare 
a însușirii muncii altora.

Participarea unei persoane 
la procesul muncii într-o u- 
niitate socialistă de stat se fa
ce pe baza ținui contract de 
muncă, încheiat în raport cu 
nevoile unității și ținîndu-se 
seama de aptitudinile, pregă
tirea profesională, preferințe
le' persoanei care se încadrea
ză în muncă precum și de în
deplinirea altor cerințe speci
fice muncii respective.

încadrarea în muncă se fa
ce pe baza unei probe, exa
men, concurs sau termen de 
încercare. Se modifică, astfel, 
dispozițiile Legii nr. 12/71 care 
prevăd doar examenul și 
concursul drept condiții exclu
sive de încadrare.

Termenele de încercare, în 
noul cod sînt mai lungi : cel 
mult 15 zile (în loc de 6 și 12 
zile) pentru personalul de 
execuție și 90 de zile (în Ioc 
de 30 de zile) pentru perso
nalul de conducere.

încheierea unui contract in
dividual de muncă se face in 
scris, pe durată nedeterminată 
sau determinată (nu și pentru 
lucrări determinate), pe baza 
unui acord liber de voință și 
cuprinde obligația persoanei 
încadrate în muncă de a-și 
îndeplini sarcinile ce-i revin, 
cu respectarea ordinii și disci
plinei din unitate precum și a 
legilor, iar pe de altă parte 
îndatorirea unității de a asi

Optică |
Adnotări de la aceeași pie- I 

nară a consiliului municipal | 
al sindicatelor. Unul dintre > 
vorbitori, președinte de co
mitet la o exploatare minieră, 
ajungînd să-și spună părerea | 
despre disciplină, zice cam așa: 
oamenii sînt foarte indiscipli- 
nați, își părăsesc locurile de I 
muncă înainte de vreme 
ș.a.m.d., brodind critici neîn
dreptățite pe un laitmotiv ca- I 
re, dacă există (laitmotivul, bi- | 
neînțeles) se datorește multor ■ 
cauze.

Dar, iată că i se răspunde, ■ 
pe loc :

- Dacă intrăm amindoi în i 
mină, tovarășe președinte, cîți | 
oameni vom găsi pe galerii în- 
cercind să plece acasă înain
te de șut, și cîți îi vom găsi, a- . 
poi, rămînînd peste șut o oră, I 
două, după cum cer necesită- ■ 
țile locului de muncă ? Poate | 
vor fi 5-6 între primii, dar fără | 
doar și poate vor fi circa 100- |
150 între ceilalți I Atunci, care i 
e starea disciplinară ?

Faptele nu dovedesc decit | 
• necunoașterea unei stări de ■ 
lucruri de către primul vorbi- | 
tor despre care, ne facem pă- 
rerea că intră cam rar în sub- I 
teran. ■

I. MUSTAȚA

Acest raționament, a exclus 
ideea că de fapt acest șanț 
obișnuiește să transporte a- 
pa atunci cînd se intîmplă 
să plouă. Această subtilă și 
savantă constatare le-a ve 
nit în minte organizatorilor 
acțiunii abia după ce tinerele 
vlăstare reușiseră să suprime 
șanțul.

Și, cum adevărul trebuie 
să iasă cu orice pref la i- 
veală, organizatorii, luminați 
din plin asupra problemei au 
emis pretenția de a se resă- 
pa șanțul. Firește că pentru 
aceasta s-a apelat din nou la 

gura condiții corespunzătoare 
bunei desfășurări a activității, 
de a remunera persoana înca
drată în raport cu munca 
prestată și de a-i acorda toate 
drepturile ce i se cuvin.

In contractul de muncă pot 
fi prevăzute și alte clauze pe 
care le vor stabili părțile. Se 
arată locul unde persoana în
cadrată în muncă își va des
fășura activitatea, iar încadra
rea se aduce la cunoștință

LEGILE ȚÂRII
colectivului în care urmează 
să lucreze acesta, indieîndu-i- 
se drepturile și obligațiile 
ce-i revin, sarcinile ce urmea
ză a le îndeplini precum și 
normele de protecție a muncii 
pe care va trebui să le res
pecte în timpul desfășurării 
activității.

Pe parcursul executării 
contractului de muncă pot să 
apară cazuri care duc la des
facerea acestuia d'in inițiativa 
unității. Sînt cazuri anume 
prevăzute în noul cod al mun
cii, care oferă o qaranție îm
potriva unor eventuale abu
zuri sau ilegalități diin partea 
conducerii unității.

Desfacerea contractului de 
muncă din inițiativa unității 
(art. 130) are loc din motive 
independente de vreo vinovă
ție (pentru reducerea activită-

A

însemnare
CLĂDIRI FARA STAPIN ?

Una din obiectivele acțiuni
lor de înfrumusețare și buna 
gospodărire a localităților este 
repararea și. zugrăvirea fața
delor la clădirile întreprinde
rilor și instituțiilor, ale con
strucțiilor de locuințe proprie
tate personală, problemă față 
de care este necesar să se 
manifeste o susținută preocu

ajutorul școlii generale ba, 
ca să fiu mai concret, la e- 
levii acestei școli. Plini de 
entuziasm și hărnicie, școla
rii au dat năvală la arsena
lul de lopefi, și au redat lu
minii șanful cu pricina. Dar 
e greu de presupus că sub 
frunțile lor, chiar și sub cele 
mai mici, n-a apărut un semn 
de întrebare, dintre cele mai 
mari. Infeleg că tinerii se că
lesc mult prin efort fizic, dar 
de ce e nevoie de un efort 
inutil, nu mai înțeleg.

Valeriu BUTULESCU, 
student I.M.P. 

ții, încetarea activității unită
ții, mutarea unității în altă lo
calitate, necorespundere pro
fesională), pentru vinovăție 
sau pentru alte cauze.

In primul caz unitatea este 
obligată (art. 133) să ofere 
persoanei respective o altă • 
muncă (în unitate sau in afa
ra unității), cerînd ajutor în 
acest sens organului ierahic 
superior, organelor de repar
tizare a forței de muncă sau.

în ultima instanță, să recali
fice pe angajatul respectiv. In 
vechiul cod era prevăzută mă
sura încadrării in limita 
posibilităților de plasare. In 
plus, în noul cod se prevede 
obligația unității de a acorda 
persoanei căreia i se desface 
contractul un preaviz de 15 
zile, perioadă în care persoa
na respectivă este obligată să 
continue activitatea potrivit 
programului de lucru. Neacor- 
darea preavizului, dă drept 
persoanei căreia i se desface 
contractul de muncă să pri
mească o indemnizație egală 
cu salariul tarifar de încadrare 
pe o jumătate de lună.

Noul cod al muncii, nu mai 
prevede posibilitatea desface
rii contractului de muncă din 
cauza lipsei de la lucru pen
tru incapacitate de muncă 

pare avîndu-se în vedere ce
rințele generale ale urbanisti
cii.

Putem afirma că datorită 
fondurilor importante alocate 
de stat întreprinderilor și. 
instituțiilor pentru buna în
treținere a construcțiilor și ca 
urmare a bunei gospodăriri a 
acestor fonduri, de către pro
prietarii de imobile, înfățișa
rea localităților s-a schimbat 
mult în ultimii ani. Mai sînt 
unele clădiri care nu răspund 
cerințelor de frumos, con
stituind pete discordante 
pe fața localității Petroșani. 
Intre acestea amintim, în pri
mul, rînd clădirea Casei de 
oaspeți din str. Mihai Viteazul 
nr. 2 sau biblioteca de docu
mentare tehnică din aceeași 
stradă, nr. 9, proprietăți ale 
Centralei cărbunelui, care, se 
vede, a uitat de înfățișarea 
acestor clădiri cam de multă 
vreme.

Clădirea de locuințe din 
str. 23 August, nr. 23/b, mij
loc de bază a șantierului nr. 
71 C.F., face, de asemenea, im
presia unei gospodării fără 
stăpîn. Rămășițele a ceea ce 
a fost cîndva gard din prefa
bricate, lipsa jgheaburilor și 
burlanelor, dependința în sta
rea în care se găsește lasă o 
impresie dezolantă cetățenilor 

așa cum prevede vechiul cod 
(cînd angajatul lipsea mai mult 
de trei luni, din cauza incapa
cității de muncă și, respectiv, 
o angajată, aflată în aceeași 
situație, după expirarea con
cediului de maternitate).

In al doilea caz, desfacerea 
disciplinară a contractului 
conform art. 130 lit. „i“ din 
codul muncii și art. 13 lit. 
„e" din Legea nr. 1/70 — mo
tivul trebuie să fie o abatere 
gravă sau repetată (nu siste
matică).

Spre deosebire de vechiul 
cod, noul cod reglementează 
și următoarele două cazuri de 
desfacere a contractului de 
muncă din inițiativa unității: 
cînd cel menținut sau reînca
drat în muncă după pensiona
rea sa pentru limită de vîrstă 
nu mai este necesar unității 
și cînd instanța penală a pro
nunțat interdicția de exercita
re a profesiei, temporar sau 
definitiv.

Desfacerea contractului de 
muncă poate avea loc și din 
inițiativa persoanei încadrate 
în muncă, ea făcîndu-se cu an 
preaviz de 15 zile pentru per
sonalul de execuție și 30 zile 
pentru personalul de conduce
re. In perioada de preaviz 
persoanele respective sînt o- 
bligate să continue activita
tea potrivit programului de lu
cru.

Actuala reglementare a ra
porturilor de muncă ân lumina 
celor arătate mai sus, consti
tuie expresia grijii față de om 
în strînsă legătură cu nevoile 
de pToqres și civilizație ale 
societății noastre.
Procuror loan BOTOROAGĂ, 
Procuratura locală Petroșani

în drum spre teatru, sau călă
torilor din trenurile ce defi
lează prin fața clădirii în cau
ză.

Nu se poate vorbi de o pre
ocupare față de aspectul exte
rior (cu pereții coșcoviți, ten
cuiala în mare parte căzută), 
a clădirii în care își are se
diul filiala din Petroșani a U- 
niunii artiștilor plastici, clă
direa băii comunale, vizavi de 
teatru, sau a Școlii populare 
de artă din str. Vasile Conta 
nr. 2.

Clădiri care atrag atenția 
prin proasta întreținere a fa
țadelor sînt, și cele din str. 
Negru Vodă nr. 2, sau C. Mii
le, nr. 5, adevărate mostre de 
dezinteres din partea celor 
care le „gospodăresc".

Am dat doar cîteva exem
ple de clădiri care prin înfăți
șarea lor actuală, ca urmare a 
neglijenței, nu fac decît să 
degradeze ambianța citadină 
în care trăim. Sînt oare clă
diri fără stăpîn ? Așteptăm ca 
organul de resort din cadrul 
Consiliului popular să reamin
tească „stăpînilor" de obli
gația de a se îngriji de imobi
lele care le aparțin. Nu de alt
ceva dar e vorba de obrazul 
orașului, al nostru, al tuturor 
cetățenilor lui.

Iosif DAVID

Biostructura în atenția 
cercetătorilor

De curînd a avut loc în 
Capitală simpozionul „Com
poziția și însușirile mate
riei biostructurate", prima 
reuniune organizată în ța
ra noastră în scopul dezba
terii unor probleme actua
le din acest domeniu.

Referindu-se la această 
temă, acad. Eugen Macov- 
schi, autorul unei noi con
cepții asupra naturii și 
structurii materiei, a de
clarat unui redactor al A- 
gerpres: O parte din ma
teria protoplasmei vii este 
integrată într-o structură 
cu totul specială, caracteris
tică numai viului, purtătoa
re a însușirilor biologice, 
numită biostructură, concep
ție fundamental deosebită 
de cea moleculară, domina
tă astăzi în biologie.

Cercetările din ultimul 
timp, a spus în continuare 
cunoscutul om de știință, au 
evidențiat, între altele, și 
faptul că biostructura repre

zintă unul din factorii prin
cipali care coordonează bio- 
chimismul celular. Acest lu
cru a deschis perspective u- 
nor noi investigații în di
ferite domenii ale medicinei 
și agronomiei. Astfel, sînt 
în curs cercetări privind e- 
voluția biostructurii în timpul 
păstrării fructelor și le
gumelor, în vederea menți
nerii lor un timp îndelun
gat. Alte studii se referă la 
comportarea sistemului ner
vos central și mai ales la 
originea undelor electroen- 
cefalografice. S-au deschis, 
de asemenea noi orizonturi 
înțelegerii fenomenelor de 
permeabilitate celulară, ca
re interesează deopotrivă fi
ziologia animală și vegetală'.

Noi materiale destina
te căilor ferate

O nouă tehnologie elabo
rată de specialiștii Institu
tului de cercetări tehnologi
ce pentru construcția de 
mașini și brevetată de Ofi
ciul de Stat pentru Invenții 

și Mărci, și-a găsit aplicare 
în producția unor materiale 
destinate, căilor ferate, Es
te vorba de un procedeu de 
tratare termică a com
ponentelor schimbătoare
lor de cale (ace, și
ne aripă, inimi de încruci
șare etc.) preluat de Uzina 
mecanică din Buzău.

Cu ajutorul noii tehnolo
gii tratamentul termic se 
localizează exclusiv pe zo
nele suprasolicitate ale căi
lor de rulaj, folosindu-se in 
acest scop curenții de induc
ție de medie frecvență și o 
răcire judicios dozată. Se 
obțin astfel durificarea pie
selor pe o adîncime de cir
ca 14 mm și îmbunătățirea 
calităților elastice în vede
rea suportării satisfăcătoare 
a oscilațiilor produse în 
timpul exploatării.

Avantajele rezultate de pe 
urma noii tehnologii sînt e- 
vidente. Se diminuează de 
2—5 ori uzurile die suprafa
ță. Scade, de asemenea, cos 
tul fabricației cu aproxima
tiv 30 la sută. De altfel, de 
pe acum, uzina buzoiană a 
realizat pe această cale o e

conomie de peste 3 400 tone 
de material laminat.

Cazan cu randament 
la nivel mondial

Specialiștii Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
echipamente termoenergeti- 
ce din Capitală au realizat 

CARNET ȘTIINȚIFIC
un cazan de abur cu un de
bit de 105 tone pe oră la o 
temperatură de 250 grade 
Celsius.

Destinat echipării centra
lelor termice care deservesc 
marile combinate industria
le, agregatul utilizează drept 
combustibil păcura cu con
ținut mare de sulf sau gaze 
naturale.

Arderea se efectuează la 
suprapresiune, prin 6 arză
toare amplasate pe două ni
vele. alături de care func
ționează un bloc de venti
latoare avînd rolul de a in

troduce aerul necesar arde
rii și de a asigura evacuarea 
gazelor. Această soluție 
constructivă înlătură com
plet folosirea exhaustoare- 
lor de gaze cu care erau e- 
chipate cazanele realizate 
anterior. De asemenea, pen
tru confecționarea ecranelor 
de radiație s-au folosit pere

ții membrană. In acest fel 
izolația de cărămidă refrac
tară a fost înlocuită com
plet cu vata minerală, fapt 
care a dus la micșorarea 
greutății agregatului.

Prin montarea în aer liber 
a cazanului se face o mare 
economie de investiții re- 
nunțîndu-se la clădirea afe
rentă acestuia. De aseme
nea, prin eliminarea tur
binei de abur și a utilajelor 
complementare se simplifi
că construcția și se îmbu
nătățesc parametrii funcțio
nali realizîndu-se, totoda

tă, importante economii.
Beneficiind de un înalt 

grad de automatizare, caza
nul are un randament care 
se situează la nivel mon
dial, 90 la sută în cazul fo
losirii păcurei și 91 la sută 
cînd se utilizează drept com
bustibil gaze naturale.

Ciorapii și cercetarea 
științifică

Iată două noțiuni a că
ror alăturare pare cel puțin 
nefirească. Ele s-au regăsit, 
totuși, într-o fertilă întîlnire, 
la fabrica „7 Noiembrie" 
din Sibiu. Pe baza unor stu
dii minuțioase și a unor 
testări îndelungate, un co
lectiv de aici a realizat, în 
colaborare cu specialiștii de 
la Institutul de cercetări tex
tile din Capitală, un nou 
sortiment de șosete „de tip 
lînă". Ele se produc de fapt 
dintr-un amestec de terom 
și melană în proporție de 
3 la 2, ceea ce Ie conferă o 
durabilitate mult sporită, 
colorit plăcut, tușeu „mo
dern". O trăinicie și mai 

mare prezintă noile sorti
mente de ciorapi și șosete 
realizate dintr-un amestec 
de bumbac și fire poliami'- 
dice, dozaj gîndit anume 
pentru copii la care, după 
cum se știe, „hainele nu 
rezistă". Noile produse vor 
putea fi încercate în a do
ua jumătate a anului.

După cum se vede, neaș
teptata întîlnire a cercetă
rii științifice cu prozaicele 
șosete este cît se poate de 
profitabilă. Ea aduce, pe de 
o parte, o sensibilă îmbună
tățire a calității produselor, 
iar pe de alta, avantajul valo
rificării superioare a mate
riilor prime indigene. La a- 
cest capitol, colectivul si- 
bian a înscris o realizare 
notabilă, ilustrată și de fap
tul că proporția utilizării 
acestor fire chimice româ
nești a crescut de la 30 la 
sută cît reprezenta în 1970 
la peste 50 la sută în acest 
an.

Autobuz tranzistorizat
Cu puțin timp în urmă, 

bucureștenii au avut plăcu
ta surpriză de a călători cu 
un troleibuz dotat cu echi
pament tranzistorizat. Pe 
baza acestui experiment, u- 
zina „Autobuzul" se pregă
tește să producă un nou tip 
de troleibuz modern, de 
mare capacitate — „Tv 112 
E“. Datorită tranzistorizării 
echipamentului, se realizea
ză o economie de energie e- 
lectrică de aproximativ 35 
la sută.

In cursul actualului cinci
nal, uzina bucureșteană va 
include în producție încă 
două tipuri moderne de ve
hicule din „familia" celor 
de mare și medie capacita
te. Este vorba de autobuze
le urbane „Roman 112 UD" 
și „TV 109 UD“. Primul va 
fi dotat cu motor „român" 
de 192 C.P., cutie de viteze 
cu 4 trepte, sincronizată, cu 
transmisie automată și me
canism de direcție servoavi- 
zat. Autobuzul „TV 109 UD“ 
urmează a fi echipat cu un 
motor diesel de 135 C.P.

(Agerpres)
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Treburi cotidiene m-au pur
tat, deunăzi, printre paginile 
ziarului nostru, apărute acum 
șase ani. Mai exact in primă
vara anului 1967. Intr-un colț 
de pagină, încadrat de un che
nar modest, o tinerească ți pa
tetică chemare se adresa ti
nerilor din întregul municipiu 
Puținele rinduri sfirșeau cu mo
bilizatoarele cuvinte : „Fiecare 
elev din municipiu, in fiecare 
primăvară să sădească un co
pac". Dincolo de aspectul util 
al acțiunii preconizate, rezulta
tele ei erau menite să dăinuie 
în timp, spre bucuria iniția-uri- 
lor ei și a obștei.

Fără intenția de a apela ia 
cifre și statistici privind numă
rul elevilor din toate școlile 
Văii Jiului la data lansării ini
țiativei și de aici concluzia fi
rească a trecerii în revistă a 
rezultatelor ei, să încercăm to
tuși să aruncăm o privire re
trospectivă. Imediata apropie
re a cartierelor noi și vechi din 
localitățile noastre stau mărtu- 
f? faptului că pe acolo nu s-a 
trecut la materializarea aminti
tei chemări. De unde această 
concluzie ? Specialiștii în ma
terie afirmă că dacă entuzias
mul tineresc ar fi luat cu asalt

(in spiritul inițiativei) margini
le cartierelor noastre, la data 
cind apar aceste rinduri în ju
rul zonelor de aglomerație ur
bană ar trebui să existe adevă
rate centuri forestiere. Spre e- 
xemplu, tot ei, specialiștii, a- 
firmă că plopii eventual plan
tați în anul 1967 astăzi ar avea 
înălțimea de 5—6 metri.

Trecînd cu vederea peste 
funcționalitatea rezultatelor a- 
cestei acțiuni tinerești în pro
cesul de depoluare a localități
lor miniere, înfăptuirea ei ar fi 
avut și un autentic caracter ur
banistic. Edilii orașelor nu erau 
obligați să acorde denumiri ca 
cea : „Aicea Narciselor" unei 
alei pe care n-au existat nicio
dată narcise sau „Strada Lili
acului" străzii pe care nu e- 
xistă un boschet din azz-t gin
gaș mesager al primăverii, ci 
puteau să numească cu conști
ința împăcată o veritabilă alee 
a plopilor, a teilor, a duzilor, 
cireșilor, vișinilor etc.

E primăvară iar. E anotimpul 
sădirilor. E încă timpul să fa
cem mai mult pentru îmbogăți
rea cadrului ambiant 
trăim. Pentru noi 
facem I

Comitetul executiv al Con
siliului popular municipal 
Petroșani ne răspunde, la 
cele semnalate în articolul 
„Să vezi și să nu . crezi“ 
(Steagul roșu nr. 7 258), cu 
privire la firmele luminoase 
ale unităților comerciale de 
pe raza municipiului : „Din 
verificările efectuate pe te
ren de către tov. Gabriel

Pe urmele 
semnalelor

ale ziarului

Kanduth, inspector comer
cial de stat, rezultă că cele 
sesizate în articol sin juste, 
fapt pentru care s-a luat le
gătura cu conducerile uni
tăților respective, și s-a sta
bilit ca pînă 
nii aprilie, 
luminoase să 
funcțiune".

Dacă s-a stabilit, atunci... 
rămîne așa.

în care 
doar

(Urmare din pag. 1)

conductelor au fost închise a- 
colo unde pe moment putea 
lipsi energia, chiar dacă se re
alizase o sectorizate strictă a 
consumatorilor, totuși presiu
nea scăzuse peste tot...

...Demontarea, ca de obicei, 
a fost simplă. Inginerul ȘTE
FAN ȚIPȚER, șeful sectorului 
electro-mecanic al minei, a 
„conectat" legăturile cu speci
aliștii din Vale cu care urma 
să coopereze; sprijinul ve
nea de pretutindeni. Specialist 
în compresoare, IOSIF BIRO, 
sosise deja din Petrila, iar cei 
de la I.U.M.P. preluaseră pri
mele piese defecte și trecuseră 
la rectificarea lor, la confecți
onarea celor ce se vor înnoi. 
Pentru ca montajul să înceapă 
cit mai curînd, tehnicianul 
VINTILĂ FLORESCU — ten
sionat, fugind nerăbdător de 
la o mașină la alta — asista 
de la unu noaptea din ziua de 
7 aprilie 
piese în 
mecanică 
ce 
ie 
gent.

re, pe postamentele 
să se asambleze, 
lăcătușul IOSIF 
strungarii ANDREI 
VICTOR TO ME SCU și rectifi
catorul FRANCISC SZABO.

...La ora șapte, la Uricani au 
sosit primele piese. Erau din 
nou prezenți, ca și la demonta
re IOSIF BIRO, maistrul prin
cipal, FRANCISC MIHAl.Y — 
asistent tehnic, maistrul elec- 
tro-mecanic IOAN GLIGA — 
conducător direct al 
și muncitorii V ASILE 
BESCU, IOSIF BALA, 
BEACĂ, IOANJOCEA, 
FORAI, ARPAD BALA, 
CISC KACSO...

După mai pufin de 
schimburi, timp în care 
nul nu a părăsit lucrul 
tut urmări Împreună, 
cufl, cum acele manometrelor
indicau presiunea normală 
pentru ca activitatea de extrac
ție să se poată desfășura in 
același ritm alert dintotdeau- 
na... La decadă mina a putut 
raporta astfel, un plus de 1 213 
tone.

înnoirile primăverii
(Urmare din pag. 1)

vînzare la magazinul de con
fecții pentru femei (unitatea 
nr. II „Modern") și încălță
minte (unitatea nr. 112 din 
cartierul Aeroport Petroșani), 
în... autoserviri. Acest sistem 
modern de desfacere, pînă a- 
cum introdus doar în unități
le alimentare, prinde viață și 
in sectorul produselor neali
mentare. Să fie de bun au
gur !

Magazinul de textile nr. 6 
din Petroșani, de asemenea, 
se va transforma în unitate 
de desfacere a țesăturilor cu 
alegere liberă. Toate acestea 
— începînd 
lună — din 
precis.

Ținem să 
cru — valabil pentru toate or
ganizațiile și întreprinderile 
noastre comerciale — și anu
me acela că este necesar să 
s'- acționeze ou un ridicat 
simț al responsabilității pen
tru ca întregul sortiment de 
mărfuri aflat în depozite să 
existe și în rețeaua comercia
lă. Mărfuri, după cum se știe, 
sînt suficiente dar ele — ne 
referim la cele intens căuta 
te, în special, nu la cele lent 
vandabile sau deficitare — 
trebuie să ajungă operativ la 
cumpărător !

încă din această
20 aprilie, mai

reliefăm un lu-

începutul sezonului de 
primăvară, ca orice început, 
e un bun prilej de creștere a 
desfacerii. Prilejul, pentru un 
lucrător din comerț conștient 
de menirea lui, nu trebuie 
scăpat. Cu atît mai mult cu 
cît, în primul trimestru, foar
te multe unități comerciale de 
pe raza municipiului au înre
gistrat substanțiale restanțe 
în îndeplinirea sarcinilor de 
plan ,

Golurile în aprovizionare 
observte în sectorul alimen
tar în primele luni ale anu
lui pot și trebuie să fie „as
tupate". Cerințele populației 
se cer neîntîrziat. satisfăcute. 
Și nu este suficient ca aceste 
cerințe să fie acoperite doar 
cantitativ. In egală măsură, 
preferințelor cumpărătorilor, 
consumatorilor, trebuie să li 
se răspundă și cu un bogat 
sortiment de produse de ca
litate. Livrarea cu încetinito
rul în magazine a unor pro
duse existente în depozite nu 
mai poate fi tolerată...

Acest nou examen al 
pacității organizatorice, a 
ritului de inițiativă pus
sezonul primăverii în fața or
ganizațiilor noastre comercia
le se cere trecut cu succes. 
Și ppate fi „promovat" 
succes I

ca- 
spi- 

de

la execufia primelor 
atelierele secțiilor 

și reparații mecani- 
I.U.M.P. pentru a 

transporta ur
la termina-

Rcferitor la articolul 
„Preocupări în spiritul res
pectării preceptelor unui 
comerț civilizat" (apărut în 
„Steagul roșu"
conducerea O.C.L. 
tara ne răspunde :
torul Imre Balinf și-a recu

noscut greșeala și s-a obli
gat, în scris, că pe viitor a- 
șa ceva nu se va mai întîm- 
pla. La propunerea șefului 
de unitate și a serviciului 
nostru comercial, Imre Ba- 
îint, pentru faptul că a tu
rnat în raionul „Carne", ig
norând dispozițiile în vigoa
re, a fost sancționat cu re
ducerea salariului pe luna 
martie cu 5 la sută".

Așa da 1 Să perseverăm 
pe linia fermității în decizii, 
a intransigenței! Este în 
interesul unui comerț civi
lizat.

Acțiune 
de muncă 
patriotică

Linia a Il-a de la secto
rul brichetaj al Secției de 
preparare Coroești 
în reparație. La 
doi se efectuează 
te zile reparații 
Mobilizați de i 
U.T.C. uteciștii din cadrul 
acestui sector au organizat 
o acțiune de muncă patrio
tică venind în sprijinul e- 
chipelor de muncitori ca
re efectuează aceste repara
ții. La baza cuptorului 
afla o mare cantitate de 
rămidă arsă. Tinerii au 
depărtat-o și au curățat lo
cul pentru ca lucrările să 
se poată desfășura în bu
ne condiții. S-au evidențiat, 
dînd dovadă de multă în
suflețire în muncă, uteciș
tii Ludovic Tulbureanu, 
Costică Strai, Ion Nițule- 
te, Ca ti Gălan, Nadia Binea, 
Irona Binea, Gheorghe Bu- 
șoi, Ștefan Moroz. Pavel 
Moceanu.

Popescu GHEORGHE 
corespondent

organizatorice
i a intrat 

cuptorul 
în aces- 
parțiale. 

comitetul

se 
că- 
în-

(Urmare din pag. 1)

contribui la sporirea proa
duetivității muncii, la eficien
ța și rentabilizarea activității 
șantierelor.

— Productivitatea muncii nu 
poate crește de la sine, a ac
centuat în cuvîntul său tova
rășul Stelian Popescu, viceprd 
ședințe al Consiliului popular 
județean. Pe lîngă o organi
zare superioară a activității, 
comitetul de partid, factorii de 
conducere a grupului, a șanti
erelor, sînt chemați să se o-e- 
ocupe intens de valorificarea 
gîndirii, concepției inginerești 
șj tehnice în realitatea produc
ției, de soluționarea problemei 
pregătirii și perfecționării ca
drelor, acțiune-cheie pentru 
creșterea productivității mun
cii, care trebuie desfășurată 
concret, cu fiecare om în par
te.

In încheierea lucrărilor

adunării activului de partid 
lărgit, tovarășul Ionel Cazan, 
secretar al comitetului muni
cipal de partid Petroșani a 
făcut recomandări prețioase 
pentru ca activitatea pe șanti
erele grupului să înregistreze 
un important salt calitativ în 
cel de-al doilea trimestru al 
anului, cînd vor trebui ono
rate sarcini sporite, în așa fel 
îneît cel puțin 50 la sută din 
planul anual de investiții să 
se realizeze în primele șase 
luni. Se impune o sporire în 
viitor a' responsabilității ca
drelor de producție în așa fel 
incit aportul lor la locul de 
muncă să fie cît mai util, mai 
eficient posibil. Măsurile și 
prevederile legate de perfec
ționarea și raționalizarea 
structurii economice trebuie 
să-și demonstreze viu, convin
gător, eficiența concretă pe 
șantiere, la execuția obiecti
velor, și stă în puterea și ca 
pacitatea colectivului Grupu
lui să îndeplinească cum se 
cuvine această cerință de im
portanță majoră.

Mica publicitate
Astăzi, 18 aprilie 1973, se împlinește un an de la înceta

rea din via(ă a domnișoarei Estera Zsiga. Cu această ocazie, 
familia Zsiga Gheorghe și Sofia Sanda din Arad mulțumesc 
profesoarelor, elevelor și tuturor celor care au luat parte ia 
durerea pricinuită de pierderea fiicei lor iubite.
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PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Odină Ani- 
ca, eliberată de I.G.C. Petroșani. O declar nulă. FILME

5,05 
pla-

7 Noiem-
Republica : 

a-

VUL- 
norocu- 

Cultural: 
Munciio- 

Călătorie pentru un

In partea a doua, Casa de 
cultură din Uricani a prezen
tat un program bogat, la fel 
de unitar, de bună calitate. 
Fanfara (dirijor prof. Lauren- 
țiu Suciu) vădește bune posi
bilități ce vor trebui susținute 
de achiziționarea unor instru
mente muzicale ; orchestra de 
muzică ușoară „Melodic" are 
un sunet plăcut și delicat, a- 
companiind soliști cu bune 
perspective — Marioara Milași 
(„Copilărie, „Hoinarul"),
Gheorghe Silași („Vei avea și 
tu o iubire", „Valentina"). „Re
flectorul" este brigada artis
tică de agitație din care a 
fost prezentat un moment, fi
ind axată pe principalele as
pecte din viața minei. Este 
evidentă necesitatea de a face 
pași mai exigenți și în unita
tea artistică, criteriu al efici
enței (comparația cu cea din 
Petroșani e necesară și ine-

vitabilă). Dar la Uricani mu
zica populară are o notă de 
prospețime, și exuberanță na
turală. Orchestra de muzică 
populară (dirijor N. Calotă), 
de stil bănățean, emite o fru
moasă și vivace muzică ; so
liștii Maria Iacobescu, Gheor
ghe Fărcău și Valeria Greeu 
transmit puritatea cîntecului 
popular cu mijloace natura
le, elegante. Eleva Eugenia 
Căvescu (cel mai tînăr inter
pret) a cîntat frumos o me
lodie populară, avînd un foarte 
bun simț muzical ; ne-am mai 
notat și talentul de recitatoa 
re al altei eleve (în clasa a 
Il-a), Adela Florescu, care a 
surprins prin intuiția nuan
țelor poetice într-o creație de 
Victor Eftimiu.

De foarte bună calitate sînt 
dansurile populare la Uricani 
(13 perechi, instructor prof. 
D. Sîrbușcă), în costume loca
le și cu măiestrie coregrafică. 
Am mai notat talentul de rap

sod, al Corneliei Bulzan („Ba
lada lui Iorgu Iorgovan"), dan
sul modern (de fapt euritmie) 
al elevilor, grupul vocal mus
tind autenticitate și ■ atura- 
lețea unei șezători, foarte fru
mos sub aspect plastic, spec
tacular. In încheiere, artiștii 
amatori din Uricani au pre
zentat „Nuntă de pe Jiu-, o- 
bicei folcloric reconstituit în
tr-un spectacol de autentică 
atmosferă, interesant și plin, 
de semnificații, de către 
mărul orașului, Dan Vaier. 
Asupra obiceiului prezentat 
vom reveni în curînd.

In cadrul concursului cu 
lema „România socialistă în 
cincinalul 1971—1975“ echipa
jul din Uricani a dovedit mai 
multă siguranță reieșită din- 
tr-un studiu temeinic. Con
cursul de la Uricani a fost un 
veritabil spectacol în care s-au 
“emarcat artiști amatori ta- 
entați, încrezători în posibi- 

V...

Minerul Vulcan continua sa conducă 
în campionatul județean

Duminică, din cele cinci jo
curi care urmau să se desfă
șoare în cadrul etapei a Xl-a, • 
s-au disputat numai patru, 
deoarece echipa din Baru nu 
a făcut deplasarea la Lupem. 
pentru partida cu Preparata 
rul. Dintre echipele care au 
avut de susținut jocuri în de
plasare doar Parîngul Lonea 
a reușit să cucerească cele 
două puncte, necesare de alt
fel pentru a nu rata 
cum lupta pentru 
primului loc. In rest, 
scontate însă nu la
cu care unele partide au luat 
sfîrșit...

Iată, de altfel, rezultatele e- 
tapei a Xl-a : Minerul Vulcan 
— Utilajul Petroșani 8—0 :

Problema desăvîrșirij amena
jărilor la baza sportivă a stu
denților de la I.M.P. s-a impus 
cu stringență, mai ales în ulti
mul timp cînd, în cadrul Clu
bului sportiv universitar Știin
ța, au apărut noi secții, cu un 
număr tot mai mare de mem
bri. Necesitatea unui teren a- 
decvat se făcea simțită 
demult pentru echipele 
ruabi și fotbal, echipe și

..cum obligate să-și facă antre
namentele pe terenuri de bi
tum sau zgură, prea rn/ici și prea 
solicitate în același timp...

XVÎnd în vedere aceste ino- 
tive — și atîtea altele — con
ducerea clubului a hotărît, du
pă cum se știe, construirea u- 
nei adevărate baze sportive 
pe platoul înalt din apropierea 
facultății, într-un cadru pito
resc, ideal pentru un astfel de 
obiectiv. In operația de ridica-

PETROȘANI — 
brie : Al treilea ; 
Cermen PETRILA: Un 
manet ciudat; LONEA — Mi
nerul : Lupul negru ; 
CAN : Gentlemenii 
lui ; LUPENI — 
Cornul de capră ; 
resc ; 
surîs.

Buletin de știri ; 
Cu cîntecul și jocul pe 
iunile tării ; 5,40 Melodii în 
zori de zi; 6,00—8,08 Radiio- 
programul dimineții ; 8,30 La 
microfon melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,30
Viața cărților; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Orchestra de 
muzică populară ..Doina Ar
geșului" din Pitești ; 10,30
Vreau să știu ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,15 Litera și spi
ritul legii; 11,30 Capriciu i-

Minerul Aninoasa — Prepara- 
ția Coroești 5—0 ; Preparato
rul Eupeni — Streiul Baru 
3—0 (neprezentare); Prepara- 
ția Petrila — Energia Paro- 
șeni 2—0 (echipa din Paroșeni 
a părăsit terenul în minutul 691

și Minerul Uricani — Parîngul 
Lonea 0—1.

Pînă la omologarea rezulta
telor de către comisia de spe
cialitate clasamentul se pre
zintă astfel

1. Minerul Vuican 11 9 1 1 35— 8 19
2. Parîngul Lonea 11 7 1 3 35—10 15
3. Minerul Aninoasa 11 6 0 5 28—16 12
4. Minerul Uricani 11 6 0 5 14—17 12
5. Energia Paroșeni 10 5 1 4 30—18 11
6. Preparatorul Lupei; 11 5 1 5 26—21 11
7. Utilajul Petroșani 11 5 0 6 18—41 10
8. Preparația Petrila 10 3 0 7 16—25 6
9. Streiul Baru 11 3 0 8 14—28 6

10. Preparația Coroești 11 3 9 8 16—49 fi

re a noului complex sportiv 
s-a pus un accent deosebit pe 
ajutorul studenților, dornici 
să participe activ la realizarea 
acestei construcții, de care vor 
putea beneficia în curînd. Ce 
s-a mai făcut, între timp, sus 
pe șantierul bazei sportive a 
studenților mineri ? Impărțiți 
în grupe, conduse de profesori 
coordonatori, în aceste zile 
frumoase de aprilie, tinerii 
studenți au răspuns cu însu
flețire chemării conducerii 
C.S.U. prestînd ore întregi de 
muncă patriotică, la amenaja
rea rapidă a bazei lor sporti
ve.

Dintre cei care și-au dat mi
na în acest concurs al entuzi
asmului putem aminti pe Nico- 
lae Șodolescu, Traian Iorda- 
che, Mihal Folică, Silviu Ian- 
cu. Tudor Milotin și multi, 
multi alții.

S-ar putea reproșa, totuși 
„organizatorilor" mobilizarea 
unui număr mult prea mare 
de tineri în raport cu cerințe
le obiectivelor. Astfel, pentru 
săparea unui șanț de legătură, 
lung de cîțiva metri, au fost 
aduse două grupe de studenți 
oare trebuiau să numere, teore
tic vorbind, peste. 50 de per
soane. Firește că în spațiul de 
lucru limitat, cea mai mare 
parte a acestora trebuia să se 
complacă în postura de „supra
veghetori", pe marginea șan
țului în cauză. Insă lucrul cel 
mai important, de altfel, este 
că lucrările de la baza sporti
vă a institutului continuă... ȘI 
încă într-un ritm alert, ceea 
ce ne face să credem că a- 
ceastă cadență va fi de bun 
augur...

B. VALERIU

TQ
talion de Ceaikovski ; 12,00 
Discul zilei; 12,30 Intîlnire
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 ~
prînz ; 14,00
săptămînii ; 1
din operete românești ; 15,00 
Buletin de știri j 15,05 Fișier 
editorial ;
Ilcău și
15,30 Muzică de 
16,00 Radiojurnal; 
știre ție, plai al 
16,35 Melodia de 
Popa ;
opereta
lo sus pe munte verde" ; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

) Concert de 
Compozitorul 

14,40 Selecțiuni

15,15 Ciută Livia
Matei Constantin ; 

estradă ;
16,15 „Cin-
Mioriței" ;
Temistocle

17,00 Selecțiuni din 
„Liliacul" ; 17,30 „Co
pe munte

9,00 Curs de limba engleză 
(lecția a 49-a);

9,30 Micii meșteri mari;

10,00 Telex ; 20,30
10,05 Ancheta T.V. — Abu

zul ; 20,35
10,45 Film serial — Umbrele 20,40

dispar în plină zi — 21,00
producție a studiouri
lor de televiziune so
vietice (episodul II) ; 

La ordinea zilei (relu
are) Azi, județul Dîm
bovița ;

Revista literar-artistică 
Tv. (reluare);

13,15 Telejurnal ;
Curs de limba germa
nă (Lecția 
reluare ;

Gi-

12,00

17,30

18,00

19,50

22,40

Cintecul săptămini;
Tinere, averea ta e 
țara ;

Avanpremieră ; 
Teleobiectiv -,
Telecinemateca • 
ciul „Filme mari
genuri cinematografice 
diferite" 1 „12 oameni 
furioși". Producție a 
stu di gurilor americ a
ne ;

24 de ore — România 
în lume ;

VREMEA
a 49-a)

Fotbal — 
România, 
ne directă 
In pauză :
Tragerea Pronoexpres;

U.R.S.S. — 
Transmisiu- 
de l-a Kiev.
Telex —

1001 de seri ;

Cincina-Telejurnal
Iul înainte de termen
— cauză a întregului
popor ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 13 
grade ; Paring ® 5 grade.

Minimele s Petroșani zero 
grade ; Paring — 4 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 10 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE s Vreme în 
general frumoasă. Cer mai 
mult senin. Dimineața se va 
semnala ’brumă, iar în cursul 
zilei temperatura va crește 
ușor. Vînt slab din sectorul 
nordic.
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GENEVA

Lucrările ComitetuluiMemorandumul adresat țărilor particioante românești
pentru dezarmarela Conferința internațională asupra Vietnamului

Prezente

VIETNAMUL DE SUD 17 
(Agerpres). — Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud a 
adresat țărilor participante la 
Conferința internațională asu
pra Vietnamului un memoran
dum în care cere respectarea 
cu strictețe a tuturor prevede
rilor Acordului de la Paris

privind Vietnamul și a proto
coalelor aferente.

Amintind eforturile depuse 
de G.R.P. al R.V.S. pentru res
pectarea acestor prevederi, 
memorandumul relevă, totoda
tă, că S.U.A. și administrația 
saigoneză au încălcat de nu
meroase ori prevederile Acor
dului de la Paris. Astfel, par-

Forțele patriotice cambodgiene
se apropie

tot mai mult de Pnom Penh
PNOM PENH 17 (Agerpres). 

— In pofida intenselor bom
bardamente ale aviației ame
ricane — anunță agenția 
France Presse — forțele de 
rezistență continuă să se a- 
propie de Pnom Penh. In sud, 
ele se află la 8 km de locali
tatea Takhmau, situată la 5 
km de capitală, bombardînd 
garnizoana de aici cu tunuri 
și mortiere. Situația este des
tul de gravă, a declarat cores
pondentului AFP un ofițer su
perior lonnolist, care a adău
gat că mai multe poziții gu
vernamentale din regiune au 
fost cucerite de patrioți, în 
special de-a lungul șoselei 21, 
care leagă, Pnom Penh-ul de 
importanta garnizoană

nolistă de la Saang. Șoseaua 
însăși este tăiată pe o distanță 
de 6 km și aviația tactică a- 
mericană, în ciuda unor bom
bardamente intensive, nu a 
reușit să o scoată de sub con
trolul patrioților.

tea saigoneză nu și-a îndepli
nit obligațiile în ce privește 
predarea persoanelor militare 
și civile pe care le ține în cap
tivitate, iar la consultările din
tre cele două părți sud-vietna- 
meze delegația saigoneză în
greunează desfășurarea con
vorbirilor.

Memorandumul cere ca ad
ministrația saigoneză și S.U.A. 
să înfăptuiască toate prevede
rile Acordului de la Paris pri
vind Vietnamul și ale Actului 
final al Conferinței internațio
nale asupra Vietnamului. Tot
odată, informînd guvernele 
semnatare ale Actului asupra 
stadiului îndeplinirii orevede- 
rilor Acordului de la Paris, 
G.R.P. al R.V.S. propune aces
tor guverne să condamne cu 
hotărîre încălcările acordului 
și să lanseze un apel la res
pectarea strictă a celor două 
documente.

GENEVA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : In cadrul șe
dinței de marți a Conferinței 
Comitetului pentru Dezarma
re, care și-a desfășurat lucrări
le la Palatul Națiunilor din 
Geneva, au 
delegațiilor 
și Suediei, 
zentantului 
consacrată 
zicerii armelor chimice și a 
experiențelor cu arme nucle
are, precum și pregătirilor pri-

luat cuvîntul șefii 
Bulgariei, Olandei 
Expunerea repre- 
Bulgariei a fost 

problemelor inter-

vind convocarea unei conferin
țe mondiale de dezarmare. Re
prezentantul Olandei a spri
jinit propunerea delegației Ja
poniei ca, în cursul sesiunii 
din vară a Comitetului, să aibă 
loc ședințe, cu participarea 
experților, pentru elucidarea 
diferitelor aspecte tehnice pri
vitoare la interzicerea expe
riențelor nucleare. Delegatul 
suedez s-a referit la probleme 
legate de controlul îndeplinirii 
măsurilor de dezarmare.

Sesiunea Comisiei petrolului
din cadrul

Organizației internaționale a Muncii

efectuate
de aviația S.U.A

Bombardamente

asupra Laosului
SAM NEUA 17 (Agerpres). 

— Agenția VNA informează, 
reluînd o relatare a agenției 
Khaosan Pathet Lao, că bom
bardamentele efectuate, luni, 
de aviația americană asupra 
teritoriului Laosului, care s-a 
produs în timp ce populația 
serba Anul Nou laoțian, au 
provocat pierderi de vieți ome
nești și importante daune ma
teriale. In timp ce administra
ția locală se străduia să acor
de asistență victimelor, aviația 
americană a efectuat noi ata
curi în aceeași zonă, provo- 
eînd alte victime — arată a- 
genția Khaosan Pathet Lao.

Demisia guvernului
PNOM PENH 17 (Agerpres). 

— Guvernul de la Pnom Penh 
a demisionat marți în mod 
oficial — anunță agenția 
France Presse, citînd un co
municat dat 
„președintele11

Observatorii 
ceasta este un 
dezintegrării regimului lonno- 
list, care nu mai controlează,

publicității de 
Lon Noi.
consideră că a- 
nou simptom al

GENEVA 17 (Agerpres). — 
La Geneva s-au desfășurat lu
crările celei de-a 8-a sesiuni 
a Comisiei petrolului din ca
drul Organizației Internaționa
le a Muncii. In cadrul sesiu
nii ■— la oare au participat re
prezentanți aii guvernelor, ai 
conducătorilor de întreprinderi 
din industria petrolieră și ai 
sindicatelor din această ramu
ră — au fost examinate prin
cipalele aspecte legate de dez 
voltarea și progresul tehnic 
înregistrat de industria petro
lieră pe plan mondial și in
fluența acestora asupra condi
țiilor de muncă și de viață a- 
le salariaților.

In timpul dezbaterilor, Co
misia a acordat o atenție deo
sebită protecției și igienei 
muncii, precum și problemelor

legate de folosirea mîinii de 
lucru.

Șeful delegației române, 
Mircea Petrescu, ministru con
silier, a relevat dezvoltarea 
industriei petrochimice din ța
ra noastră, precum și măsurile 
de ordin legislativ și tehnic 
luate pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
tă ale salariaților din 
ramură industrială. De 
nea, a fost subliniată 
parea constantă a guvernului 
român pentru combaterea po
luării mediului, ca o parte in
tegrantă a politicii de creștere 
a nivelului de trai și bunăstă
rii poporului nostru.

In încheierea lucrărilor s-au 
adoptat rapoartele subcomisi
ilor și mai multe rezoluții.

HELSINKI 17 (Agerpres). 
— In orașul Kokkola, vechi 
centru economic și cultural 
de pe coasta de vest a Fin
landei, se desfășoară, în a- 
ceste zile, o serie de impor
tante acțiuni culturale, de
dicate culturii românești. 
Sînt prezentate expoziția de 
fotografii „Personalități ale 
științei și culturii româ
nești", fotografii pe tema 
„Imagini din România", o 
expoziție de desene execu
tate de pionieri și școlari, 
precum și filme turistice, 
țesături, broderii și costume 
din zonele folclorice ale ță
rii noastre.

La deschidere au partici
pat Olli Telimaa, președin
tele Consiliului municipal al 
orașului Kokkola, persona
lități politice, oameni de 
știință și cultură, profesori, 
ziariști, un numeros public, 
precum și Mircea Bălănes- 
cu, ambasadorul României 
Ia Helsinki.

Discursul radiotelevizat 
al președintelui Siriei

DAMASC 17
Intr-un discurs 
rostit cu prilejul Zilei națio
nale, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-As 
sad, a subliniat importanța is
torică a luptei victorioase duse 
de popor, timp de un sfert de 
secol, împotriva colonialismu
lui, luptă ce a dus la procla
marea independenței țării — 
transmite agenția siriană de 
presă Sana. Șeful statului 
sirian a evidențiat, de aseme
nea, eforturile întreprinse de 
popor în anii independenței

(Agerpres). — 
radiotelevizat

pentru înfăptuirea obiectivelor 
de dezvoltare a țării.

Totodată, președintele Siri
ei a insistat asupra importan
ței solidarității și unității a- 
rabe. El a amintit că ziua săr
bătorii naționale siriene coin
cide cu cea a proclamării 
Confederației Republicilor A- 
rabe

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, președintele 
Hafez Al-Assad a reafirmat 
hotărîrea Siriei de a elibera 
teritoriul sirian ocupat de 
trupele israeliene.

întrevedere Richard Nixon
Giulio Andreotti

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Primul ministru al 
Italiei, Giulio Andreotti, care 
se află, începînd de luni, în- 
tr-o vizită oficială în Statele 
Unite, a fost primit, în cursul 
zilei de marți, de președin
tele Richard Nixon. In scurta 
alocuțiune rostită cu acest 
prilej de președintele S.U.A. 
a fost exprimată, între alte
le, speranța că vizita premi-

de ia Pnom Penh
în prezent decît capitala Pnom 
Penh, complet încercuită de 
forțele de rezistență, și cîteva 
capitale provinciale. După cum 
s-a mai relatat, 90 la sută 
din teritoriul Cambodgiei a 
fost eliberat de forțele patri
otice ale Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei și Guvernu
lui Regal de Uniune Națio
nală.

Convorbiri A. Gromîko M. Masmoudi

noi acțiuni greviste

de via- 
această 
aseme- 
preocu-

Londra

crearea Adunării Irlandei de hrd

LABORATORUL
SPATIAL „SKYLAB“

noi“ în 
două

început 
în ca-

erului italian va contribui la 
„punerea unor baze 
relațiile dintre cele 
state.

La Casa Albă au 
convorbirile oficiale,
drul cărora, potrivit agenții
lor internaționale de presă 
vor fi abprdate probleme ale 
relațiilor bilaterale și vor fi 
examinate o serie de aspecte 
ale situației internaționale 
actuale.

in Japonia

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— La 17 aprilie, la Moscova 
au început convorbirile între 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Grpmîko, și 
ministrul de externe al Tunisi
ei, Mohamed Masmoudi, aflat 
într-o vizită oficială în Uniu-

nea Sovietică. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu dezvoltarea 
în continuare a relațiilor 
vieto-tunisiene, precum și 
probleme internaționale 
interes reciproc 
agenția TASS.

so- 
cu 
de

relatează

TOKIO 17. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Ofensiva de primă
vară a sindicatelor japoneze 
se apropie de perioada de 
vîrf. Sindicatele din căile fe
rate au început un val de noi 
acțiuni prevăzute în programul 
campaniei din această primă
vară. Federația sindicatelor 
lucrătorilor de la căile ferate 
naționale a recurs, luni, la tac
tica întîrzierii deliberate a 
trenurilor, care s-a transfor
mat într-o veritabilă grevă, 
întrucît a dezorganizat aproa
pe complet mersul trenurilor 
în întreaga țară. începînd de 
luni noaptea, Sindicatul mun
citorilor de la căile ferate na
ționale (Kokuro) și Sindicatul 
național al mecanicilor de lo
comotivă din căile ferate na-

ționale (Doryokusha), cărora li 
s-au alăturat alte 53 de uniuni 
sindicale de la căile ferate 
particulare și din instituții 
publice, au declarat o grevă 
de 24 de ore, revendicînd re
vizuirea sistemului de salari
zare, care a încetat marți di
mineața ca urmare a acceptă
rii cererilor formulate de gre
viști.

Lupta prin greve de aseme
nea proporții este dirijată di
rect de Comitetul luptei co
mune din campania de primă
vară a sindicatelor, inițiat de 
Sohyo și Churitsu Roren și 
compus din reprezentanții a 
173 de uniuni sindicale.

In același timp, Sindicatul 
muncitorilor din poștă a lan
sat o grevă de 24 de ore, în- 
cetînd lucrul la 58 de centre

poștale-cheie din arhipelag, 
pentru a protesta împotriva 
măsurilor disciplinare luate 
împotriva membrilor acestui 
sindicat care au participat la 
acțiunile revendicative din 
anii trecuți. Salariaților de Ta 
poștă li s-au alăturat cei din 
telecomunicații.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Camera Comunelor' a Parla
mentului britanic a aprobat, 
marți, proiectul de lege pri
vind crearea Adunării Irlandei 
de Nord — organism parla
mentar cu împuterniciri limi
tate, destinat să înlocuiască

Stormontul (parlamentul pro
vinciei), desființat în urmă cu 
un an. Potrivit proiectului de 
lege, noul organism va avea 
78 de membri aleși.

Alegerile pentru Adunarea 
Irlandei de Nord vor avea loc 
la 28 iunie a.c.

în Iugoslavia
BELGRAD 17 — Corespon

dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : La Bel
grad, au avut loc, la 17 apri
lie, convorbiri între președin
tele Consiliului Executiv Fe
deral, Gemal Biedici, 
celarul federal al R. 
mania, Willy Brandt, 
birile s-au referit la 
bilaterale și colaborarea 
tre cele două țări, precum și 
la probleme internaționale de 
interes reciproc. 'Cei doi pre
mieri au constatat că, în an
samblu, relațiile reciproce sînt 
foarte bune ,dar că există încă

și can- 
F. Ger- 
Convor- 
relațiile 

din-

multe posibilități pentru dez
voltarea lor continuă, ceea ce 
va permite și rezolvarea unor 
probleme deschise între cele 
două țări. Convorbirile s-au 
axat, în mare parte, pe colabo
rarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală.

CAPE KENNEDY 17 (Ager
pres). — Laboratorul spațial 
orbital american „Skylab", 
care urmează să fie lansat la 
14 mai, a fost transportat pe 
rampa de lansare de la Cape 
Kennedy. De dimensiunile u- 
nui apartament cu cinci ca
mere, laboratorul, în formă 
de cilindru, se află instalat în 
partea din față a unei uriașe 
rachete Saturn. întregul com
plex a străbătut timp de cîte
va ore distanța de 5,6 km 
dintre hala de asamblare și . 
rampa de lansare, fiind trans
portat cu o viteză de cîteva 
sute de metri pe oră, pe o u- 
riașă remorcă trasă de trac
toare. La bordul laboratorului 
se află stocate peste 900 de 
kilograme de alimente, 2 720 
litri de apă și rezervoarele de 
oxigen și azot menite să asi
gure aerul și hrana celor trei 
echipaje de astronauți ce vor 
executa un complex program 
de cercetări privind, în speci
al, capacitatea omului de a 
trăi și lucra în spațiul cosmic. 
Primul echipaj, compus din 
astronauții Peter Conrad, Jo
seph Kerwin și Paul Weitz, va 
petrece numai 28 de zile, în 
timp ce următoarele două e- 
chipaje vor rămîne pe orbită 
cîte 56 de zile.

Faptul divers pe glob

Căderi masive de zăpadă

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
— Populația R.P. Ungare a 
fost, la sfîrșitul anului 1972, 
de 10 381 000 locuitori s-a 
anunțat oficial la Budapesta

• Delegația Ministerului 
Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, con
dusă de ministrul secretar de 
stat, Mihai Suder, aflată în 
vizită la Sofia, a fost primi
tă de Gheorghi Beliciki, 
nistrul construcțiilor și 
terialelor de construcții 
Bulgaria.

prezentat de deputății demo
crat urmărind blocarea pre
țurilor, salariilor chiriilor și 
impozitelor la nivelul atins la 
16 martie a.c.

mi-
ma-
din

la Nicosia convorbirile inter- 
comunitare în problema admi
nistrației locale — ultimul și 
cel mai important dintre as
pectele care au făcut pînă a- 
curn obiectul negocierilor din
tre reprezentanții comunități
lor greacă și turcă din Cipru.

tehnic11 aproximativ 20 000 
salariați.

de

des-
62-a

• Marți dimineața s-a 
chis la Moscova cea de-a 
ședință a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. La lucrări 
oarticipă reprezentanții per
manent ai țărilor membre în 
C.A.E.R.

® Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ce-

hosiovacia, președintele C.C. 
al Frontului Național a! R.S 
Cehoslovace, l-a primit pe Ha
rold Wilson, liderul Partidului 
Laburist din Marea Britanic 
ailat într-o vizită la Praga.

@ La sediul reprezentan
ței permanente a Statelor U- 
nite pe lîngă Oficiul O.N.U. 
din Geneva a avut loc, marți, 
o nouă întîlnire a delegațiilor 
sovietică și americană care 
poartă convorbiri privind li
mitarea. armamentelor strate
gice.

• In capitala Kuweitului 
s-a deschis cea de-a doua se 
siune a Consiliului guverna
torilor al Fondului pentru dez
voltarea socială și economică 
arabă. Participă delegați din 
16 țări membre, precum și se
cretarul general al Ligii Ara
be, Mahmud Riad.

@ îndelungatele și anevo
ioasele negocieri dintre Comu
nitatea Economică Europeană 
și Norvegia s-au încheiat, luni, 
la Bruxelles, cu parafarea u- 
nui acord de schimburi libere. 
După cum a declarat reprezen
tantul norvegian, 
sen, deși termenii acordului nu 
sînt întru totul 
pentru țara sa, ei reprezintă o 
„bază de lucru" pentru regle
mentarea relațiilor economice 
dintre cele două părți.

Directorul general 
UNESCO, Rene Maheu, a 
tărît deschiderea la Veneția 
a unui birou al Organizației, 
însărcinat cu coordonarea ac
țiunii internaționale de salva
re a orașului lagunelor. A- 
ceastă hotărîre intervine după 
recenta lege aprobată de către 
Parlamentul italian prin care 
se asigură finanțarea lucrări 
lor de protecție a Cetății Do
gilor.

al 
ho-

SOFIA 17 — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, trans
mite : După cîteva zile primă- 
văratice călduroase, tempera
tura a scăzut brusc în Bulga
ria, provocînd căderi masive 
de zăpadă în zona orașului 
Samokov (80 centimetri) — la 
60 kilometri de Sofia, și, 
ales, în stațiunea Boroveț, 
de grosimea stratului de 
padă a fost de 130 cm. 
greutatea zăpezii, numeroși ar
bori au căzut la pămînt, unii 
dintre ei blocînd șoseaua care 
leagă Sofia de această zonă 
montană.

In regiunile din sudul țării, 
în mod deosebit în Cîmpia

mai 
un- 
ză-

Sub

Traciei, a plouat puternic, în 
județul Plovdiv precipitațiile 
atingînd 50 litri pe metrul pa
trat. Din această cauză, pere
tele unui mic baraj din satul 
Blatnița, județul Pazargik, a 
cedat, apele inundînd o 
zonă de locuințe (300 de i

In județul Pazargik 
umflate ale rîurilor au 
din albii, inundînd sute 
hectare și o zonă cu 895 de 
case, dintre care 41 au fost 
distruse.

Au fost luate măsuri ime
diate de limitare a distrugeri
lor provocate de stihia apelor. 
La operațiuni au participat și 
unitățile militare.

BONN 17 (Agerpres). — Iii 
cursul anului 1972, 59 de per
soane și-au pierdut, viața, și 
peste 6 900 au fost rănite în 
Alpii Bavariei, 
autoritățile 
Opt dintre 
schiori.

anunțatau
vest-germane. 

victime erau

(Agerpres).

Jens Even-

satisfăcători

© In cadrul turneului pe 
care îl efectuează in Turcia, 
violonistul Ion Voicu, artist al 
poporului, a concertat la Is
tanbul cu Orchestra simfonică 
de stat a orașului, sub baghe
ta dirijorului iugoslav Gika 
Zdravkovic.

17
anului 1972, Japo-
vizitată' de 662 000

mare 
case), 
apele 
ieșit 

> de

TOKIO 
In cursul 
nia a fost 
de persoane — cea mai mare
parte turiști — cu 11 la sulă 
mai multe deCît în anul 1971. 
De asemenea, numărul japo
nezilor care au călătorit în 
străinătate a sporit, anul tre
cut, cu 40 la sută față de 
1971, ridicîndu-se la aproape 
1,4 milioane de persoane.

VIENA 17 ( Agerpres). — 
Un aprilie avînd toate carac
teristicile lunilor de iarnă —

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, l-a 
primit, la Brioni, și a avut 
o convorbire cu Carlos Lleras 
Restrepo, fost președinte al 
Columbiei, președintele Parti- 
hilui Liberal din Columbia.

0 Camera Reprezentanți- 
or a Congresului S.UDA. a res
ins, marți, un amendament

H Guvernul elvețian a re
dus plafonul pentru importuri 
le de capital străin de Ia 1 mili
on la 50 de mii de franci elve
țieni pe an. Această hotărîre 
se înscrie în programul auto
rităților federale de combatere 
a inflației.

H La 17 aprilie s-au reluat

@ Situația socială de la U- 
zinele constructoare de auto
mobile apartinînd Regiei nați
onale „Renault" continuă să 
se deterioreze — informează 
agenția France Presse. Astfel, 
conducerea uzinelor din Flins, 
de lîngă Paris, a hotărît să 
închidă, începînd de marți du- 
pă-amiază, toate atelierele, re- 
ducînd la starea de „șomaj

& Noile schimburi de focuri 
înregistrate, marți, la Belfast 
au produs moartea unui civil 
și rănirea gravă a altor doi. 
Totodată, un detașament al 
forțelor britanice staționate 
în Irlanda de Nord, oontinu- 
înd seria raidurilor de control, 
a dezamorsat o bombă î.n gre
utate de 350 kg, plasată pe o 
șosea din comitatul Armagh, 
în sudul provinciei.

edacția : adminis.. . i ziarului : Petroșani, strada Republicii, nr. 9C telefon : 1662.

așa apare timpul în această 
lună a primăverii in întreaga 
Austrie, unde s-au înregis- 

. trat căderi masive de zăpadă 
care au atins în unele zone 
grosimea de un metru. La 
Viena — unde au fost sem
nalate cele mai mari căderi 
de zăpadă pentru luna apri
lie cunoscute în ultimii 18 
ani, traficul a fost serios 
perturbat fiind consemnate și 
o serie de accidente rutiere 
și blocări ale traficului.

PARIS 17 (Agerpres). — 
Dintr-un magazin de bijuterii 
din Lyon au lost furate o- 
biecte de preț în valoare de 
un milion de franci.

ANKARA 17 (Agerpres) 
— In luna decembrie a anu
lui trecut populația Turciei 
a fost de 37,5 milioane de 
locuitori, arată Agenția nați
onală turcă de presă „Anato 
Ha". Potrivit aceleiași surse, 
din totalul populației 19 mili
oane sînt bărbați și 18 mili
oane femei.

SPORT * TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
BELGRAD 17 (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah 
„Memorialul Milan Vidmark", 
început la Liubliiana, a conti
nuat la Portoroz cu runda a 9-a, 
în care 6 partide (Ciocîltea — 
Pianinei, Radulov — Smejkal, 
Parma — Quinteros, Csom — 
Gligorici, Minici — Razuvaev, 
Matanovicd — Portisch) s-au 
încheiat remiză. Ivkov l-a în
vins pe Osterman, iar Barle a 
pierdut la Puc.

In runda a 10-a s-au înregis
trat următoarele rezultate ; 
Pianinei — Suetin 0—1 ; Cio
cîltea — Radulov remiză ; 
Quinteros — Barle 1—0 ; Por- 
tiisch — Tatai 1—0 ; Smejkal 
Parma 1—0. In. clasament con
duce marele itiaestru maghiar 
Lajos Portisch cu 7,5 puncte, 
Quinteros (Argentina), Smej-

kal (Cehoslovacia)
te. V. - "
cui 14

6,5 punc- 
Ciocîltea se află pe lo- 
cu 3 puncte.

PALMAS 17 (Agerpres).LAS
— După consumarea a 12 run
de, în turneul internațional de 
șah de la Las Palmas (Insulele 
Canare), în fruntea clasamen
tului se află trei concurenți : 
Stein (U.R.S.S.), Andersson 
(Suedia), Ribli (Ungaria) cu 
cîte 7,5 puncte fiecare. Mare
le maestru român Florin 
Gheorghiu, care în runda a 
12-a a remizat cu Stein, ocu
pă locul 11 cu 6 puncte.

KIEV 17 (Agerpres). Astăzi, 
pe stadionul central din Kiev 
se va desfășura întîlnirea in
ternațională amicală de fotbal

dintre selecționatele României 
și U.R.S.S., care se pregătesc 
în vederea meciurilor oficiale 
din preliminariile campionatu
lui mondial. Partida este aștep
tată cu viu interes de iubito
rii de fotbal din Kiev. Se aș
teaptă oa astă-seară 
prezenți 
tatori în 
di on din 
niene.

Pentru
la ora 19 (ora locală) antreno
rii celor două selecționate au 
anunțat următoarele formații 
probabile : România : Răduca- 
nu, — Sătmăreanu, Satneș, 
Vlad, Deleanu, Beldeanu, Du
mitru, Radu Nunweiller, Troi, 
Mureșan, Marcu; U.R.S.S.: 
Rudakov, — Doduașvili, (91-

șanski, Kaplicinîi, Lovcev, 
Muntean, Fetodov, Andriasin, 
Kolotov, Zincenko, Blohin.

să fie 
circa 70 000 de spec- 
tribunele marelui sta- 
capitala R.S.S. Ucrai-

jocul care va începe

începînd de astăzi, Capitala 
țării noastre găzduiește între
cerile Turneului F.I.R.A. ’73 
pentru juniori, competiție la 
care participă selecționatele 
de rugbi ale Cehoslovaciei, 
Franței, R. F. Germaniei, Itali
ei, Poloniei, Spaniei, Marocului 
și României (câștigătoarea e- 
diției trecute de la Roma).

In prima zi a competiției, e- 
chipa României va întîlni se
lecționata Poloniei. Meciul se 
va disputa pe stadionul Pro
gresul cu începere de la ora 16.

Pe stadionul Ciulești, sînt 
programate alte două jocuri s 
Franța — Maroc și Cehoslova
cia — Italia.
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