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Cincinalul inainte de termen!
/ * A 0

a primit pe Charles David Ganao, 
ministrul afacerilor citerne 

al Republicii Populare Condo
Miercurii, 18 aprilie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului d-e Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
pe Charles David Gânao, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo.

Au participat tovarășii Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Mircea Malița, 
consiLier al președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae Eco 
bescu, adjunct a) ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe 
Stoian, ambasadorul tării noas 
tre la Brazzaville.

Oaspetele a fost însoțit de 
Eugene Germain Man-kou, am 
basadorul Republicii Populare 
Congo la București, Rene Mat 
he și Bernard Matingou, direc

tori în Ministerul Afacerilor 
Externe,

Ministrul congolez a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
comandantului Marien N'Goua- 
bi, președintele Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare 
Congo, prin care acesta 
îi adresează un călduros 
salut și-și exprimă satisfacția 
pentru evoluția favorabilă a 
relațiilor româno-conqoleze, a 
legăturilor prietenești stator
nicite între cele două partide 
și popoare, hotărîrea de a le 
dezvolta pe mai departe.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis coman
dantului Marien N'Gouabi un 
cordial salut, urări de noi suc
cese poporului congolez pe ca
lea progresului economic și

social. Evocînd cu multă plăce
re vizita de acum un an în 
Republica Populară Congo, 
discuțiile fructuoase cu preșe
dintele N'Gouabi, cu activiști 
de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat convingerea că dezvolta
rea pe care o cunosc raportu
rile prietenești și de colabo
rare dintre România și Congo, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Congolez al 
Muncii este în interesul celor 
două popoare, servește cauzei 
generale a înțelegerii și -oope- 
rănii internaționale.

La rîndu) său, oaspetele a 
subliniat că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, convorbi
rile cu comandantul Marien 
N'Gouabi și hotărîrile luate cu
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FAPTE DE VREDNICIE, 
DE ABNEGAȚIE MINEREASCĂ

„LUNA APRILIE, LUNA DE PRODUCȚIE MARITA", valoroasa 
inițiativă lansată in adunarea activului de partid lărgit de la 
Centrala cărbunelui Petroșani și mina Dilja a găsit un puternic 
ecou și in rindurile colectivului de muncă al sectorului II de ia 
E. M. Lupeni. Despre emulația rodnică din abataje și de la 
fronturile de lucru ale pregătirilor, despre răspunsul prin fapte 
pe care minerii de aici sint hotăriți să-l dea in continuare, își 
propun să vorbească rindurile ce urmează.

Pregătirea viitoarelor capacități
— în mîini sigure

Brigada lui Ioan Gîrea in 
trimestrul întîi, 
deplinit sarcinile 
în proporție 
sută. Peste 5 
sare e sporul 
na în curs. La 
alizării sarcinilor au contri
buit substanțial șefii de

A
Petru

Ko-
în

și-a în
de plan 

106 la 
de avan-

de 
ml 
deținut pe lu- 
ritmdcitatea re-

substanțial șefii 
schimb Deneș Agoston, 
lexandru Frăteanu, 
Plăștinaru și Francisc 
mo. Deși lucrează 
condiții speciale, de dificul-

tate mărită, ortacii lui loan 
Gîrea se angajează să înain
teze în luna curentă, în 
cinstea zilei de 1 Mai, 75 
de metri spre noi bogății de 
cărbune, cu 10 metri peste 
media înregistrată pînă a- 
cum. Cu 5 metri peste preli
minarul lunii aprilie și-a 
propus să avanseze cu fron
tul galeriei de cap din stra
tul 3, blocul III A, și briga
da de pregătiri condusă de 
loan Tărău.

Ritm susținut
se întrec unii pe alții în abatajele• ••

Aninoasei

de NICO- 
tone), IU-
110 tone)
(d- 50 to

tainele 
coordonează, 
ajută..." A- 

de prețuire 
la adresa șe-

repararea im- 
reînnoirea agi- 
ș.a. Se repară 
toate clădirile 
instalațiile

Frontaiiștii

T. MORAR

lea, locul

salar.iatilor c

favorizează 
randamente

de 
de

„Luna aprilie, lună de producție mărită

Brigada condusă de expe
rimentatul miner Marin 
Ciochia, de la abatajul fron
tal din stratul 13, blocul II, 
a acumulat un plus de tone 
extrase pe trimestrul 1 de 
peste 1 000, iar în aprilie, 
pînă în prezent, raportează 
un spor care întrece 500 to
ne, ceea ce echivalează cu 
două cicluri efectuate peste 
prevederi. Pînă la finele lui 
aprilie, frontaiiștii lui Cio
chia sînt deciși să mai dea 
un plus de două cicluri...

„Ne-a ajutat mult în pre
gătirea și formarea noilor 
angajați1*, ne-a mărturisit 
tov. ing. loan Ciungan, șe
ful de sector. O apreciere a 
unei realități care face cins
te brigăzii. Intr-adevăr, în 
ultimele 45 de zile, în bri
gadă au fost primiți, în cele 
patru schimburi, 15 oameni 
nod. Un om la trei zile...... Se
poartă frumos cu ei, le des- 
tăinuie cu răbdare 
mineritului, îi 
îi îndrumă, îi 
ceste cuvinte 
s-au pronunțat 
filor de schimb loan Brezoi, 
Nicolae Vărzaru și Gheor
ghe Strungaru, dar nu nu
mai a lor.

...300 tone pe trimestrul 
I, 150 tone pe prima jumăta
te a lunii aprilie — iată spo
rurile de cărbune cu care

se mîndresc frontaiiștii din 
stratul 5, blocul II, conduși 
de Paul Dobay — „Ne an
gajăm să dăm două cicluri 
in plus în cinstea zilei de 
1 Mai“. Exprimare a unei 
certitudini îndreptățite de re
zultatele obținute pînă azi 
de către vrednica brigadă.

Cel puțin un ciclu în plus 
pe aceeași perioadă s-au 
hotărît să asigure și fronta
iiștii din felia întîi, conduși 
de Ioan Popescu. In ce se 
bizuie ? In faptul că și-au 
realizat sarcinile lună de lu
nă, apropiindu-se de un plus 
de la începutul anului de 
1 000 tone... „Nu rămînem 
noi mai prejos în întrecere", 
ne-a declarat, sigur de sine 
și de oamenii Iui, șeful de 
brigadă.

.— In cinstea zilei de 1 
Mai, în această lună de pro
ducție mărită, vrem să in
troducem și o combină de 
tipul PK — 7 la frontul bri
găzii lui Gîrea, și preconizăm 
să atingem o viteză de înain
tare de 200 ml pe lună. Res
tanțele de pe trimestrul I 
numai așa se pot recupera I 

Are dreptate șeful de sec
tor. Desigur, toți din colectiv 
gindesc la fel, acționează la 
fel pe frontul cărbunelui în 
aceste zile de avîntată între
cere.

Minerii din Aninoasa răs 
pund prin fapte de laudă 
chemării la întrecere lansată 
de comuniștii de la Centrala 
cărbunelui Petroșani și mina 
Dilja pentru ca LUNA APR1 
LIE SĂ FIE O LUNA 
PRODUCȚIE MĂRITĂ, 
tru a întimpina ziua de 
Mai cu sporuri însemnate la 
producția de cărbune. Ritmul 
susținut, în continuă creștere 
imprimat de mineri activită
ții desfășurate în abataje ca 
și rezultatele înregistrate în 
ultimele zile atestă grăitor că 
sectoarele și brigăzile de la 
Aninoasa transpun în faptă 
obiectivele de întrecere cu 
care s-au aliniat noii iniția 
tive minerești. Astfel, colec
tivul sectorului I a extras 
peste sarcinile de plan în 
ziua de 16 aprilie, 110 tone 
de cărbune, situîndu-se cu 
plusul de 1 733 tone acumu
lat de la începutul lunii în 
fruntea întrecerii pentru mai 
mult cărbune. O contribuție 
de seamă la realizarea aces
tui prestigios bilanț al zilei 
de producție mărită au adus-o 
brigăzile conduse 
LAE ILIE (+ 120 
LIU DEMIAN (+ 
șl PETRU ROMAN

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Aș dori să-mi exprim satisfacția pentru vi

zita pe care tovarășul ministru o face în Ro
mânia pentru relațiile bune dintre țările noas
tre. Doresc, de asemenea, să mulțumesc pen
tru mesajul de prietenie transmis.

îmi amintesc cu plăcere de vizita pe cate 
am făcut-o în Republica Populară Congo, de 
convorbirile avute cu președintele N'Gouabi 
pe care îl aștept cu plăcere să vină în Ro
mânia pentru a continua aceste convorbiri. 
Sper să putem realiza în bune condițiuni tot ceea 
ce ne-am înțeles la Brazzaville și la București, 
să găsim noi posibilități pentru extinderea 
colaborări noastre. De aceea, aș dori să apre
ciez că vizita tovarășului ministru și a celor
lalți tovarăși 
important în 
Sper că veți 
N Gouabi că
că, in acest fel. 
vor cunoaște noi

Doresc să ridic 
colaborării dintre
tatea președintelui Marien N'Gouabi, în să
nătatea dumneavoastră tovarășe ministru de 
externe și a celorlalți tovarăși.

congolezi constiîuie un factor 
dezvoltarea colaborării noastre, 
putea spune tovarășului Marien 
vizita a avut rezultate bune și 

relațiile rotnâno-congoleze 
progrese.
paharul pentru dezvoltarea 

România și Congo, în sănă-
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Țin să vă mulțumesc dumneavoastră, to
varășe președinte, tovarășului ministru al a- 
facerilor externe pentru invitația de a vizita 
România pentru calda și prieteneasca primire 
care ne-a fost rezervată în frumoasa și ma
rea dumneavoastră țară. Așa cum spuneam, 
am sosit la dumneavoastră cu indicația
partea tovarășului Marien N'Gouabi de a în
tări legăturile de prietenie și cooperare 
există atît de fericit între cele două țări ale 
noastre și pe care vizita dumneavoas
tră Ia Brazzaville, tovarășe președinte, le-a 
însuflețit și le a relansat.

Și întrevederile pe care le-am avut noi a- 
ici au fost caracterizate prin cordialitate prie
tenească și sinceritate. Noi am trecut în re
vistă, împreună cu ceilalți interlocutori, an
samblul problemelor care vor permite, potri
vit voinței noastre, de a traduce în fapt toa
te ideile generale pe care le-ați enunțat la 
Brazzaville.

Vom părăsi frumoasa dumneavoastră țară 
convinși că atît de partea română, cît și de 
partea congoleză, prietenia și cooperarea în
tre popoarele noastre vor cunoaște o nouă 
dezvoltare. Ne exprimăm speranța că această 
prietenie și colaborare vor fi dezvoltate în 
continuare cu prilejul vizitei pe care tovară
șul Marien N'Gouabi o va efectua în Româ
nia la amabila dumneavoastră invitație.

Ridic paharul în sănătatea dumneavoastră, 
a președintelui N'Gouabi. pentru prosperitatea 
poporului român, pentru prietenia dintre po
poarele român și congolez.

ce

CUM ESTE PREGĂTIT
„SCHIMBUL DE MÎINEil

Un impuls dat creșterii
productivității muncii
în parchetele forestiere

„S-au realizat lucruri de ma
joră însemnătate, vitale pentru 
progresul economiei : apropi
erea specialistului cu înaltă 
calificare de producție. Se a- 
sigură astfel asistența tehnică 
competentă la fiecare loc de 
muncă, în unitatea noastră re
ducerea cu 55 de posturi a 
personalului T.A. și deplasa
rea acestui personal 
munca concretă, acolo 
se rezolvă, de fapt, probleme
le tehnicii și tehnologiei 
activitatea productivă are 
te din cele mai pozitive, 
exact ceea ce trebuia și 
necesar să se întîmple'1.

Cuvinte rostite de inginerul 
loan Buliga, exprimă sintetic 
și concis esența ideilor expri
mate de toți comuniștii parti
cipant! și care au luat cuvin- 
tul la adunarea activului de 
partid lărgită a Unității de ex- 
ploatare a lemnului Petroșani. 
Dezbătînd cu simțul înaltei 
responsabilități comuniste mo
dul cum s-au concretizat mă
surile adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
- 2 martie a.c. și prevederile 
Decretului Consiliului de Stat, 
privind perfecționarea și rați
onalizarea structurii organiza
torice, participanții, în unani-

către
unde

■lin 
efec- 
Este
era

mitate și-au manifestat convin
gerea că noiile hotărîri aplica
te își vor dovedi pe deplin o- 
portunitatea și eficiența și în 
cadrul exploatărilor forestiere 
din Valea Jiului. Se impun în
să strădanii din partea între
gului colectiv de forestieri

activelor
de partid lărgite

pentru netezirea și scurtarea 
căilor de aplicare concretă, în 
unitate, a acestor măsurii. In 
producție sînt multe probleme 
de rezolvat. Aportul fiecărui 
cadru tehnic la rezolvarea pro
blemelor producției se cere 
sporit, dat direct. In acest con
text. vorbitorii Nicolae Matei, 
Gheorghe Tudorache, ca și in
ginerul Nicolae Bădică, direc
torul unității, au abordat în 
cuvîntul lor problema produc-

tivității muncii. Acest indica
tor sintetic a fost realizat in 
cursul trimestrului I al anului 
curent doar în proporție de 
83,9 la sută. „Măsurile adoptate 
pentru perfecționarea structu
rii organizatorice, spunea mai
strul Nicolae Matei, vin să ne 
ajute în rezolvarea problemei 
'productivității muncii. In pri
mul rînd ; muncitorii cu care 
lucrez sînt satisfăcuți acum că 
au fost simplificate căile pe 
care cerințele lor găsesc audi
ență la factorii responsabili, 
realizindu-se astfel o mai bu
nă asigurare a condițiilor de 
muncă, ceea ce 
obținerea unor 
sporite în muncă și cîștiguri 
substanțial sporite''. Este e- 
vident în acest. caz că auto® 
xigența fiecărui muncitor creș
te, interesul pentru majorarea 
continuă a productivității 
muncii fiecăruia este din ce 
în ce mai mare.

Accentuînd că justețea măsu
rilor luate pentru perfecționa
rea și raționalizarea structuri
lor organizatorice luate 
conducerea de partid și 
stat se resimte pretutindeni în 
parchetele forestiere, că ele. 
sînt bine venite și bine primi
te de muncitorii productivi, 
maistrul Leon Cazacu a expri
mat răspicat că, în aceste con- 

majoră a fi- 
al colectivu- 

unde e pus 
ește să con

diiții, sarcina 
ecărui om 
iui, la locul 
să muncească, 
tribute efectiv la rezolvarea u-
nor probleme mai dificile încă 
existente, la înlăturarea unor 
neajunsuri care

(Continuare in

continuă să
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își înfrumusețează unita 
de muncă

Colectivul depoului de lo
comotive Petroșani pe lingă 
eforturile depuse pentru ob
ținerea, în cinstea zilei de 1 
Mai, a unor realizări cît mai 
bune în producție, se preo
cupă intens de înfrumuseța 
rea unității.

Se 
tru 
tarea 
plantarea de 50 pomi, ar
buști ornamentali și mate
rial floricol din sera proprie, 
prin îmbunătățiri aduse căi-

fac lucrări pen- 
refacerea și dezvol- 

zonelor verzi prin

lor de acces, 
prejmuirilor, 
tatiei vizuale 
și zugrăvesc 
și revopsesc 
terioare.

Străduințele 
feriști care fac totul ca din 
resursele interne ale unității 
să ridice aspectul qeneral al 
depoului la 
treprinderi 
gospodărite, 
udele.

nivelul unei în- 
socialiste bine 
merită toate la-

O prezență mai activă a tinerilor
|!0 La acțiunile de împădurire (600 puieți de molid plantați 

de către tineri la Scărița)
;|ș La amenajările edilitar-gospodărești

cadrul acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică i- 
ndțiată de 
pal U.T.C. 
facilitării 
nerilor la 
forestier, 
1973, 55 de tineri 
tehnicieni și muncitori d» la 
I.C.P.M.H., C.F.R. și secția 
sculări® a I.U.M. Petroșani 
s-au deplasat în perimetru) 
șantierului Scărița din raza

Comitetul munici- 
Petroșani în scopul 
contribuției 

refacerea
marți 17

ti-
fonduiu' 

aprilie 
inginer:,

Ocolului silvic Petroșani un 
de au plantat un număr de 
600 puieți de molid. Prin nu
mărul mare de participant! 
antrenați la această acțiune 
cît și prin însuflețirea cu ca 
re au muncit, s-au remarcat 
organizațiile U.T.C. și tinerii 
de la I.C.P.M.H. și C.F.R.

Mobilizarea tinerilor ute 
oiști la acțiunile de împădu
riri și de înfrumusețare a lo
calităților din municipiu es-

te o sarcină actuală a tutu 
ror organizațiilor U.T.C. A 
i estora le revine obligația de 
a oferi tinerilor cadrul orga
nizatoric corespunzător pen
tru ca ei să-și aducă plenar 
aportul la campaniile de îm
pădurire și edilitar-gospodă- 
rească ce se desfășoară în 
această lună în municipiul 
nostru.

Tiberiu GAGYI. 
activist U.T.C.

LA PREPARAȚIA COROEȘTI 
desăvîrșire. Toate aceste preo
cupări asidue determină în 
cea mai mare măsură serio
zitatea cursurilor. Bunăoară 
la cursul de sudori gradul I fi
rele de curs se desfășoară cu 
o prezență foarte bună asi- 
gurîndu-se o bună 
sub toate aspectele, 
lor sudori.

Nu același 
ce la cursul 
unde, cu tot 
lor, mulți cursanțj manifestă 
lipsuri în pregătire din cau
za absențelor. Un număr ma
re de absențe au Gheorghiță 
Bălan, Dumitru Văduva, Ade
la Matei, Valerian Cosma, 
Ștefan Mladin, ultimul aban
doned cursul în favoarea al
tui curs, de electricieni, care 
s-a deschis ulterior. Dacă pro- 

a 
fost rezolvată oarecum, nu a- 

întîmplă cu 
practica. Dat fiind faptul că 
nu toți cursanții sînt angajați 
în

Cadrele pregătite corespun
zător și folosite rațional, con
stituie o forță hotărîtoare în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen. In contextul 
complexului proces de ridi
care a nivelului profesional 
corespunzător cerințelor ac
tuale, la preparația Coroești 
s-au luat o seamă de măsuri 
pentru formarea „schimbului 
de mîine“. Au fost organiza
te trei cursuri de scurtă du
rată (de 6—8 luni) pentru me
seriile de sudori gradul I, e- 
lectricieni și manevranți — 
acari, frînari vagoane —, ur- 
mînd ca tot în cursul aces
tui an să se mai deschidă un 
curs de sudori gradul II. La 
cele trei cursuri existente au 
fost repartizați, din riadul 
personalului tehnico-ingine- 
resc, lectori bine pregătiți a- 
tît din punct de vedere pro
fesional cît și politico-ideolo
gic, oameni competenți, cu 
pasiune pentru această mun
că. In stabilirea programelor 
s-au căutat și s-a reușit să se 
găsească cele mai 
căi, astfel îneît cursanții 
aibă 
pe la 
odată 
rile 
cursurilor fiind excluse

accesibile 
să 

posibilitatea să partici- 
cursuri, ținîndu-se tot- 
seama și de preocupă- 
lectorilor, amînările 

cu

pregătire, 
a viitori-

se petre-lucru
de manevranți, 
interesul lectori-

blema pregătirii teoretice

celași lucru se

secțiile în care există me-

a

C. IOVĂNESCU 
membru al comisiei 

de propagandă 
comitetului de partid al 

preparației Coroești

(Continuare in pag. a 3-a)

Consistența mîncării — dublată 
de consistența curățeniei, igienei, 

servirii civilizate a abonaților !
Dimineață. Soarele încă nu-și arătase fața de după 

crestele Parîngului, cînd membrii echipei 
au pornit să facă o vizită... neanunțată (și 
pe la cantinele din Petroșani.

de control obștesc 
nu prea așteptată)

...Nicu Rizea, administrato
rul cantinei minei Livezeni a 
rămas surprins văzînd vizita
torii ce-i calcă pragul. Dar 
asta numai datorită faptului 
că nu prea-i vizitat de organe 
de control. Asta se vede pe loc 
și după... registrul de control 
care era curat, alb, fără vreo 
însemnare în el... Dar să ve
dem dacă este într-adevăr 
cartea de vizită a cantinei așa 
cum o prezintă registrul de 
control.

Urmărim „mișcările de în
văluire" ale echipei de con
trol, constatările, observațiile 
și recomandările sale — expli
cațiile administratorului. Nu
mărul abonaților fluctuează în 
jurul cifrei de 200. Aceștia 
sînt, în general, tinerii din 
căminul muncitoresc al minei, 
aflat alături de cantină. Acti
vitatea cantinei se întinde pe 
o perioadă de peste 14 ore ale 
zilei. Spre exemplificare, arată 
administratorul, cina se ser
vește de la orele 19.30 seara 
pînă la ora 2,30 noaptea — 
pentru a putea niprinde n 
mod corespunzător abonații 
din schimburile din subteran.

este destul de conMîncarea
sistentă și variată. In ziua vi
zitei controlului obștesc, 
cantina minei Livezeni, 
niul cuprindea : dejun : 
fierte, slănină afumată și

la 
me- 
ouă 
ceai

A

însoțind echipa
de control obștesc

la cantine
cu lămîie ; prînz : supă de pa
săre eu fidea, rață pane cu pi
laf de orez și felul trei min
ciunele. iar rina : papricaș eu 
carne ș; găluște, cafea cu lap 
te și biscuiți, totul la un preț 
de 14 lei pe zi '

O situație asemănătoare > 
găsit echipa de control obștesc 
și la cantina minei Dîlja (ad
ministratoare Eugenia Grosu), 
ia cantina C.C.P., la cantina 
C.F.R ș.a. Peste tot se dădea 
a atenție mare alcătuirii de 
meniuri consistente și variate, 
preparării în condiții optime

de igienă a meselor servite a- 
bonaților.

Diferențe mari au apărut 
insă, în fața echipei de con
trol obștesc, în timpul vizitei, 
în legătură cu alte aspecte ale 
activității specifice de cantină. 
Dacă la cantina C.C.P. și a 
minei Dîlja* era curățenie în 
sala de mese, în bucătărie, în 
încăperi anexe, în schimb la 
cantina minei Livezeni curățe
nia lăsa de dorit : fețe de mese 
murdare, nemăturat pe jos, 
farfurii nestrînse de pe mese.

La cantina C.F.R. sala de 
mese arăta acceptabil, dar 
bucătăria. . merita să fie nea
părat văzută de organele sani
tare. Noroc că această canti
nă intră deja în renovare, mo
dernizare, altfel nici nu ar mai 
fi putut funcționa cu așa defi
ciențe in compartimentul igi
enă. Cu toate acestea, adminis
tratoarea Viorica Balasz nu se 
sinea..;.- ie situația existentă. 
•La ee acasă, oare, tot așa se 
prezintă starea treburilor gos 
podărești ?! Probabil 
Dar ia serviciu...

O remarcă oarecum 
antinelor —• în afara

la C.C.P. : nici una nu punt-»

eomuna 
celei Je

Șt. PUIU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Oameni cu care ne mîndrim

De fapt, astea
nu-s secrete

L-am găsit concentrat In 
sala cazonelor centralei ter
mice a complexului minier 
Livezeni, Împreună cu doi 
colegi din echipa sa. Cuptoa
rele pentru cazonele C. T. re
clamă o deosebită atenție m 
execuție, responsabilitate, 
arta chiar...

Cu aceeași concentrare cu 
care așeza cărămida de șa- in me-

Ko-
vreu

motă „la vinclu", zidarul șa- 
motor șef de echipă Nicolae 
Kovacs de la T.C.M.M. lotul 
Livezenl se apleacă deasupra 
unui plan. Situafia pare să 
coincidă... Atenția, in .schimb» 
la tel de concentrată. Nu ne 
observă ■, prezenta. intr-un 

k - -

tirziu, unul clin colegii 
(pe urmă aflam că era comu
nistul Alexandru Szabo) il 
făcu atent...

Înalt, cu o înfățișare seni
nă, zîmb/toare, Nicolae 
vacs parcă tot timpul 
să-ți spună ceva, ochii par- 
că-i ascund o interminabilă 
preocupare...

— De cînd lucrați 
seria asta ?

— Păi, numai în 
meserie lucrez de 24 
Am îndrăgit-o și mă 
pă pentru că întotdeauna în 
ea mai găsești un „ceva" pe 
care-1 obții muncind. Și-a- 
lunci te preocupă o Îmbună
tățire, o raționalizare, even
tual o inovație. Conștiincio
zitatea însă în această mese
rie e pe prim plan. Aici nu 
merge cu... „tușereala".

Acum 17 ani, cînd am in
trat în rîndurile partidului, 
mi-am zis să lac din această 
meserie de zidar nu numai o 
obligație materială ci artă. 
Pentru că am îndrăgit-o din 
ce în ce mai mult. Și colegii 
de echipă o îndrăgesc. O do
vadă, Szabo, lucrează cu mi
ne de 12 ani iar tînăru' a- 
cesla, Tiriung, de 8 ani, îs 
comuniști amîndoi și tare bi
ne ne înțelegem la treabă.

— După cite am fost infor
mați sînteți, pe Ungă un bun 
meseriaș, și un bun organi
zator. Există vreun secret in 
aceasta ?...

— Cred că secretul e să 
pui suflet în ceea ce faci, 
să iii statornic și mai ales 
să folosești timpul de lucru 
cit mai eficient. Astea, de 
fapt, nu-s secrete. Le știe 
oricare. Depinde însă cum le 
aplică...

Nu l-am mai reținut. In cî
teva minute am putut cunoaște 
un om care de 24 de ani 
face artă din meseria sa, ca
re s-a statornicit aici, spre 
satisfacția sa, a familiei, a 
-colectivului care se mîpdreș.- 
te cu el.

această 
de ani. 
preocu-

____ ___ . -
Ion LICIU j

POȘTA
• Francisc Szekely (Petroșani str. Teiu

lui nr. 10) ne declară, răspicat, că nu mai 
vrea să primească... salutul megieșilor lui, 
Gheorghe Iacob și Avei Iacob. Motivul ? 
Cei doi vecini, invidioși pe... „Dacia“ re
clamantului, au plantat în mijlocul străzii 
un stîlp de fier !... Ce facem, stimați edili 
ai orașului, lăsăm să se extindă „inițiativa11 
celor ce-au uitat în cartierul „Aeroport*1, 
pe strada Viitorului, un asemenea stîlp ca
re împiedică vădit circulația autovehicule
lor ? In acest caz, spuneți-ne și nouă, să-i 
anunțăm pe gospodarii orașelor noastre că 
au voie nu numai să sădească puieți pe

URSOAICA
Am citit cu profundă indig

nare articolul „Cînd alunecă 
părinții, cad copiii"... E incredi
bil ca o mamă să se poarte in 
asemenea hal I După ce l-am 
recitit, cu gîndul la S. Cata- 
lena, mama aceea iresponsa
bilă, mi-am amintit de un re
portaj apărut nu demult în 
„Elore". Pe scurt : „In taigaua 
siberiană, cîțiva vînători au a- 
sistat la următoarea scenă . 
Sub un stejar uriaș, o ursoaică 
mînca ghindă. In zgomotul 
crengilor rupte, un ghemotoc 

„..._Xu blană cade de sus din ste- 
•jar, lovindu-se de rădăcinile 
mari, noduroase și rămîne ne
mișcat. Din gura întredeschi-

- să a ursoaicei, ghinzile nemeș-'

i afară, 
puiul 

însîn- 
con- 

durere, 
sapă nervoasă o groapă apoi 
își ridică cu grijă puiul, îl 
îmbrățișează tandru, îl așează în 
groapă și-l acoperă cu crengi, 
frunze și iarbă. Legănîndu-și 
apoi capul greoi parcă zdro-

PAGINII
spațiile verzi, ci să și planteze stîlpi de 
fier în asfaltul străzilor...

4| T. Marioara — Lonea. Dacă dv. v-ați 
convins că trebuie să-1 cunoașteți foarte 
bine pe cel cu care vă veți căsători, orice 
sfat al nostru vă este inutil.

© Marin G. Marinescu — Petroșani: 
Nu am înțeles cine v-a dus în pădure, pe 
un munte, cu I.M.S-ul și v-a lăsat acolo. 
Fiți, vă rugăm, mai explicit, relatați-ne 
cazul cu amănunte, scoateți la iveală pe 
adevărații vinovați... Reveniți !

Respectarea regulilor de conviețuire
Ridicarea bunăstării materia

le, creșterea nivelului de cul
tură și al conștiinței socialis
te a maselor au contribuit la 
eliminarea treptată a rămăși
țelor ideologiei și moralei 
burgheze, a mentalităților și 
deprinderilor care generează 
încălcările legilor. Majorita
tea covîrșitoare a cetățenilor 
patriei noastre respectă din 
convingere normele legale și 
regulile de conviețuire socia
lă. Apărarea și ocrotirea efec
tivă a omului, grija pentru 
viața lui, formarea personali
tății sale, asigurarea condiți
ilor pentru exercitarea efectivă 
a drepturilor și libertăților re
flectă complet și adînc uma
nismul democratismului socia
list. Prin bunăstarea populației 
și dezvoltarea conștiinței juri
dice socialiste a maselor, se 
înlătură cauza fundamentală 
generatoare de infracțiuni.

Există însă, din păcate, de
stule cazuri de tulburare a or
dinii și liniștii publice, de 
încălcare a celor mai elemen
tare reguli de conviețuire so
cială, care se manifestă prin 
diferite atitudini contrare 
requlilor de bună-cuviință și 
de ținută morală corespunză
toare principiilor de viață so
cialistă din țara noastră. La 
cîteva dintre aceste cazuri am 
dori să ne referim în cele ce 
urmează.

Organele de miliție din o- 
rașul Petrila au sancționat, în 
baza Decretului nr. 153/1979, 
pe Paraschiv loan zis Ică, ca
re nerespectînd cele mai ele
mentare norme de conduită, 
într-una din zile a intrat cu 
calul în bufetul „Cerbul" din 
Lonea pînă la tejghea. Ace
leași organe de miliție au 
sancționat în baza actului nor
mativ menționat pe Muntean 
Aurel, care a provocat scan
dal, lovind cu cuțitul pe Leu 
Gheorghe. Acesta, aflat în bu
fetul din Ciimpa, a lovit cu cu
țitul pe o altă persoană, apoi

datorie a

pentru 
în-

or-

e- 
cu 
cu

pe Daj Dumitru din satul Bi- 
răoni care în repetate rînduri 
a provocat scandal, acostînd 
persoane pe care le-a insultat 
și molestat. Amintesc apoi, in 
această categorie pe Parizek 
Gheorghe, care a lovit cu to
porul în spate pe o altă per
soană și pe Crăciun Petru din 
strada Taia nr. 4, care și-a tă
iat cu cuțitul propriul fiu. In 
sfîrșit, pe Miron Vasile de Ia 
căminul E.M. Lonea care a tă
iat cu cuțitul doi cetățeni.

Față de toți cei de mai 
sus au fost aplicate sancțiuni 
de către organele de miliție 
ori li s-au întocmit acte fiind 
deferiți instanței de judecată 
pentru a-i sancționa,
faptele lor prin care au 
călcat grav normele de con
viețuire socială, tulburînd 
dinea și liniștea publică.

Ne-am referit la cîteva 
xem.ple ale unor persoane 
manifestări incompatibile
ținuta morală a omului socie
tății socialiste, pentru a evi
denția faptul că, deși în legă
tură cu încălcarea normelor 
de conviețuire socială, a fost 
elaborat Decretul 153 din 24 
martie 1970, prelucrat la timpul 
său în toate unitățile so
cialiste și în adunări publice 
cu cetățenii, o parte din dis
pozițiile actului normativ 
menționat sînt trecute cu ve
derea și nesocotite chiar și de 
unii salariat) de stat, deși 
dispozițiile acestuia sînt în 
totalitate în vigoare. Astfel, 
nu sînt rare cazurile cînd șefi 
de unități din alimentația pu
blică, ospătari sau barmani 
servesc băuturi alcoolice mi
norilor care nu au împlinit 
vîrsta de 14 ani, sau servesc 
băuturi în localuri publice du
pă ora legală de închidere ori 
permit unor persoane rămînerea 
în local în zilele și orele cînd 
localurile sînt închise.

Pentru mai buna cunoaștere a 
dispozițiilor Decretului nr. 
153/1970, am dori să arătăm 
care sînt faptele prin care se

tecate cad una cite una 
Iși cercetează apoi 
speriată și capul 
gerat al acestuia 
vinge... Urlînd de

O

bită de durere, și cu picioare
le sleite de vlagă, împleticite, 
mormăind siîrșită se afundă in 
pădure..."

Și era doar un animal sălba
tic ! Nu mai adaug nimic. Re
fuz să cred că se mai poate 
adăuga ceva...

-nun» tuq

echității
>

La Lupeni, pe lingă Consi
liul popular orășenesc, își des
fășoară activitatea trei co
misii de judecată. Despre 
munca intensă pe care o de
pun membrii comisiei de ju-, 
decată nr. 2 (compusă din 
Grigore Cuțui, Iosif Motoc, 
Eleonora Barbu, Maria po- 
bocan, Alexandru Dobrițoiu 
și Adriana Pometescu) se a- 
firmă în Lupeni numai cu
vinte elogioase. Marea majo
ritate a cazurilor ajunse în 
„diferend11, avînd în vedere

încalcă aceste norme și sanc
țiunile ce se pot aplica celor 
care le nesocotesc.

Constituie contravenții 
se sancționează cu închisoare 
contravențională, de la 10 zi
le, ia 3 luni, sau cu o amendă 
de la 300 la 2 000 lei, o serie 
de fapte prin care se aduce 
atingere ordinii și liniștei pu
blice, dacă potrivit legii pena
le, aceste fapte nu sînt con
siderate infracțiuni, ca de e- 
xemplu : săvîrșirea de către o 
persoană, în public, de acte, 
gesturi, fapte reprobabile

și

Emeric I.ANYI, 
corespondent

>

înțelegerea
dintre

oameni
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opinia 
ajutor 
Pavel

duce fără îndoială și 
zîmbete de neîncredere.

Valeria BUTULESCU, 
student I.M.P.

Fără îndoiala, armonia, înțe
legerea oamenilor, la locul lor 
de muncă, reprezintă un factor 
esențial pentru buna desfășu
rare a procesului creator. E, 
parcă, un izvor cald, al cărui 
fluid invizibil unește colectivi
tatea într-un inflexibil buchet. 
Problema formării unui bun 
colectiv se pune înaintea ori
cărei alteia, mai bine zis se 
impune de la sine, ca o pia
tră fundamentală a eticii zile
lor noastre.

...Am aflat, deloc întîmplător, 
că succesele remarcabile repur
tate in muncă de colectivul 
sectorului III al minei Dîlja au 
drept cheie, drept cărămidă 
de bază la piramida realiză
rilor, tocmai această trăsătură 
— buna înțelegere între oa
meni. Sînt cunoscute tuturor 
succesele acestor oameni, e- 
chilibrul real statornicit între 
fapte și cifrele de plan. Buna 
desfășurare a muncii, atmos
fera prietenească și caldă ce 
planează asupra ei, sînt insă 
mai puțin cunoscute. Vasile 
Ghiorțu, șef de schimb in bri
gada lui loan Cosma, căuta 
zilele trecute să-mi explice 
cum a decurs munca luna tre
cută :

„Știu, vă interesează pro
blema producției. E adevărat 
din punctul acesta de vedere 
stăm foarte bine. Am reușit să 
concretizăm niște inițiative în
drăznețe și să dăm graficului 
de plan o alură cît mai zveltă. 
Brigada a reușit această per
formanță printr-o muncă sus
ținută. Și tocmai aici colecti
vul a avut un cuvînt greu de 
spus. Și ne-am dat seama că 
acest cuvînt nu se află doar 
în graiul nostru, ci undeva in 
adîncurile cugetului, cu rădă
cinile răspîndite în intreg'il su
flet.

Procesul de muncă al unui 
grup nu trebuie să apară ca 
un fenomen spontan, ca o su
mă de eforturi, insuficient le
gate între ele. Munca trebuie 
să apară ca un singur efort, 
ca un efort unitar, dacă vreți, 
în care să dispară orice granit 
ță stînjenitoare. Natural, un 
astfel de colectiv, pe care eu 
l-aș numi un ansamblu sufle
tesc, nu se poate forma cu u- 
na cu două.*'

Cuvintele lui Vasile Ghiorțu, 
cu toată simplitatea lor apa
rentă, sînt pătrunse de puter
nice raze logice, de seînteile
unei rațiuni native, modelată- de salariu sînt

perfect de noua conștiință 
omului. Mă interesează totuși 
dacă nu mai sînt unele pro
bleme, chiar și de importanță 
minoră, care, prin apariția lor 
deplasată și nedorită, să tul
bure unda de cristal a înțele
gerii.

„Un răspuns negativ ar a- 
i citeva

E 
drept, bătrîneasca vorbă cu

o 
Ca 

avut 
Dar 
tor- 
reu.

pădurea fără uscături are 
valoare poate universală 
orice loc de muncă, am 
și noi astfel de uscături 
colectivul, acționînd prin 
mele lui de organizare, o 
șit să remedieze aceste cazuri. 
Subliniez ultimele cuvinte în- 
trucît, la noi, s-a mers prea 
puțin pe linia extirpării elemen
telor negative. S-a căutat să 
se insufle, pe cît posibil, spi
ritul acesta al colectivului și 
în sufletele mai puțin recep- 
tibile. Cu alte cuvinte, noi am 
înlăturat răul numai atunci 
cînd am văzut că nu poate fi 
preschimbat în bine, lucru 
fgarte rar întîlnit. Și cred că 
e firesc să fie așa. E adevărat, 
unii oameni mai greșesc. Zilele 

pentru unii

surse frecvente de nemotivate. 
Dar tocmai în aceste cazuri 
organizația de bază și-a spus 
dih plin cuvîntul. Actualmente 
ne putem mîndri. Motivul ? 
Bineînțeles, realizarea planului, 
sub laurii căreia se ascunde 
colectivul, factorul esențial al 
bunei desfășurări creatoare"

Dacă Vasile Ghiorțu s-a re
ferit mai mult la colectiv, ca 
formă de coexistență a mun
citorilor, despre motivele în
temeierii lui am cerut i 
lui Gheorghe Rădescu, 
miner în brigada lui 
Tașnady :

„Cauzele obiective care au 
dus la închegarea unei puter
nice conexiuni spirituale tre
buie căutate în însăși idealul 
comun tuturor celor ce mun
cesc împreună. E absolut justi
ficată dorința fiecăruia de a 
avea rezultate cit mai frumoa
se, la sfîrșitul fiecărei luni 
Dar acest factor e insuficient. 
De aceea îmi apare în față un 
alt motiv, care nu-l exclude pe 
primul, ci doar îl completează. 
E vorba de colectivul de con
ducere. Cea mai mare și pu
ternică corabie se poate scu
funda atunci cînd la cîrmă se 
află o mină tremurătoare. In 
schimb, o barcă mică, condusă 
de un braț viguros și un ochi 
ager, înfruntă vitregia furtuni
lor... Colectivul de conducere 
e alcătuit prin excelență din 
oameni tineri, dar bine in 
struiți, stăpîniți de acel entuzi 
asm vital, nelipsit tinerilor. Mo 
dul temperat și convingător de 
a se adresa oamenilor, tim
brul călduros, și mai ales mo
dul în care s-au atenuat, în 
general, diferențele ierarhice 
au dus la o mare apropiere 
între indivizi. S-au purtat discu
ții cu fiecare în parte, s-a că
utat să se vadă dacă oamenii 
au înțeles într-o profunzime su
ficientă. sensul și rolul colecti
vului în viața de toate zilele."

Adevărat I O muncă de 
convingere, o muncă de mo
delare a sufletelor, are parcă 
ceva sacru în structura ei. Co
lectivul acesta, atit de bine 
format, apare ca o pădure a 
vitalității, cu aceleași seve 
clocotind în tulpini. O pădure 
a florilor, crescută cu migală 
și răbdare de cei care au în
țeles că primăvara.. infloresc și 
salcimii...

însemnare
faptul că membrii acestei co
misii nu-și precupețesc timpul, 
efectuînd lungi deplasări în te
ren — pentru cunoașterea e- 
xactă a situației de fapt — 
au fost rezolvate favorabil, 
în spiritul echității, al drep
tății. In acest an, doar 4 „ca
zuri11 trecute prin fața aces
tei comisii au ajuns pe „rol4 
la Judecătoria din Petroșani.

Asemenea aprecieri am dori 
să auzim despre toate comi
siile de judecată care funcțio
nează pe lîngă primăriile din 
municipiu, în întreprinderi.

I

Corigenfi

examenul
omeniei...

socială, a ordinii și liniștii publice
tuturor !
xercițiul funcțiunii, 
dicarea acestora de 
plini obligațiile de 
privind legitimarea sau condu
cerea unei persoane la sediul 
miliției ori al altui organ ju
diciar sau de a 
necesare pentru 
ordinii publice.

Constituie, de 
contravenții, dacă 
gii penale nu sînt infracțiuni, 
o serie de fapte incompatibile 
cu noile relații sociale lin 
țara noastră și cu ținuta mo
rală a omului de tip nou, so-

ori imp'ie- 
a-și înde- 

serviciu

lua măsurile 
menținerea

asemenea, 
conform le-

Pe marginea Decretului
153|1970

expresii
ob-

ori folosirea de 
indecente, jignitoare, 
scene de natură să prbvoa- 
ce indignarea cetățenilor ; 
provocarea de scandal în lo
caluri publice ■, purtarea fără 
drept a diferite arme albe 
(cuțit, pumnal etc.) ; urmărirea 
și acostarea de persoane, da
că fapta este însoțită de cu
vinte sau gesturi necuviin
cioase ) tulburarea fără drept 
a liniștii locuitorilor prin pro
ducerea de zgomote cu orice 
aparat ori alt obiect ori prin 
strigăte sau alarmă ; alarmarea 
publicului sau a organelor 
specializate, fără motiv înte
meiat ; comportarea jignitoa
re față de organele de urmă
rire penală sau de menținere 
a ordinii publice aflate în e-

cialist, ca spre .exemplu : a- 
lungarea din locuință comună 
a soțului sau soției, a copiilor, 
precum a oricăror altor per
soane aflate în întreținere; 
manifestarea de dezinteres a 
părinților sau persoanelor că
rora li s-au, încredințat spre 
creștere copii minori, pentru 
a-i împiedica de la fapte de va
gabondaj sau prostituție; arun
carea cu pietre sau alte obiec
te, substanțe iritante, corosive 
sau care murdăresc, asupra u- 
nei persoane sau construcții, 
întreruperea curentului elec
tric, sau stingerea fără drept 
a tâmpilor de pe străzi sau 
din localuri și alte locuri pu
blice ; vînzarea sau darea de 
băuturi alcoolice într-un local 
sau alt loc public minori-

lor sub 14 ani; refuzul consu
matorilor de a părăsi un lo
cal public în care se consumă 
băuturi alcoolice ca și îngădu- 
irea de către angajați de a ră
mîne în local după ora 'lega
lă de închidere ; ridicarea sau 
mutarea fără drept a indica
toarelor de orientare turisti
că ori a celor pe care se 
semnalizează existența unui 
pericol pentru viața persoa
nelor ; scrierea sau dese
narea, fără drept, pe pereții 
clădirilor, dezlipirea sau dis
trugerea, fără drept, a recla
melor și afișelor legale ex
puse ; refuzul unei persoane, 
fără motiv întemeiat, de a par
ticipa la prevenirea ori în
lăturarea urmărilor în caz de 
inundații, calamitate, etc. pre
cum și refuzul unei persoane 
de a da relații pentru stabili
rea identității sale, ori nepre- 
zentarea la organul de mili
ție, fără motiv întemeiat, a- 
tunci cînd se face o chema
re legală, în situații, altele 
decît cele privind cauzele pe
nale.

Constituie de asemenea con
travenție și se sancționează 
cu închisoare de la 1—6 luni, 
sau cu amendă de la 1 000 la 
5 000 lei, dacă aceste fapte, 
potrivit legii penale nu sînt 
considerate infracțiuni, prin
tre altele, organizarea, îngă- 
duirea sau participarea la 
jocuri de noroc — altele de
cît cele autorizate, potrivit le
gii— în scopul dobîndirij pe 
această cale a unor venituri 
ilicite; inițierea sau constitui
rea unor grupuri de persoa
ne care, prin comportarea lor, 
exprimă o concepție de via
ță parazitară sau anarhică, 
contrară regulilor elementare 
de bună-cuviință, străjnă prin
cipiilor de conviețuire socia
listă, precum și sprijinirea 
sub orice formă a unor astfel 
de grupuri sau aderarea la 
acestea.

Constatarea contravențiilor

se face de către primar sau 
împuternicirii acestuia precum 
și de către ofițerii sau subofi
țerii de 
plica și 
tru alte 
sesizeze 
tă.

Am încercat să înfățișăm, 
sumar, o parte din normele 
cuprinse în Decretul 153/1370 
pentru stabilirea unor contra
venții privind regulile de 
viețuire socială, ordinea 
liniștea publică, pentru a 
chide că scopul urmărit 
legiuitor a fost acela de 
sigura un climat sănătos so
cietății noastre socialiste, prin 
tragerea la răspundere a tu
turor acelora care manifestă 
mentalități înapoiate și dău
nătoare, tendințe de parazi
tism, refuză să se încadreze 
într-o muncă utilă, tulbură 
ordinea și liniștea publică ori 
încalcă cele mai elementare 
norme de conviețuire socială, 
împotriva unor asemenea 
manifestări trebuie dusă o 
luptă continuă, printr-o îm
binare justă a măsurilor e- 
ducative și de convingere cu 
măsurile de constrîngere. ro
lul principal, în concepția 
dreptului socialist, revenind 
măsurilor educative și de con
vingere, iar cel ajutător reve
nind măsurilor de constrîn
gere.

Prevenirea și combaterea 
manifestărilor antisociale, e- 
liminarea acestora din viața 
societății devine posibilă pu
țind avea eficientă reală, prin- 
tr-o intensă muncă de popu
larizare a legilor în rîndul 
oamenilor muncii și a mase
lor celor mai largi de cetățeni 
de către cadrele de specialita
te care lucrează în diferitele 
sectoare ale 
ciare.

Faptele, gesturile noastre 
poartă, sintetizate în ele, sen
suri mai adinei decît par la 
prima vedere. Cînd ele nu fac 
notă aparte de la obișnuit, 
zicem că sînt firești, că e 
normal să fie așa. Doar sîntem 
între semeni! Vorba poetului 
— „Ne luminează același soa
re"...

Dar cînd pornesc de pe 
alte meleaguri sufletești, unde 
omenia e o floare rară ?

...3 aprilie, ora 8,30. Din sta
ția de au )uz „Lupeni-cen- 
tru“, autobuzul Urioani — Pe
troșani pleacă după grafic, 
străbate distanța pînă la sta
ția „Vulcan — Coroești** în 
timp reglementar și se opreș
te, ca întotdeauna, pentru ca 
să coboare și să urce pasage
rii și din 
buzul nu 
care cînd 
scară, cu
gînd-o pe taxatoare să amine 
plecarea numai cu cîteva se
cunde. Arătînd disperat într-o 
anume direcție spunea rugă
tor : „Soția aleargă in urmă 
ma-i are vreo 20 de metri... vă 
rog...11 Pasagerii din autobuz 
ascultau cu stupoare, împreu- 

călătorul dezorientat.

miliție care pot a- 
unele sancțiuni, pen- 
fapte trebuind să 
instanța de judeca-

această stație. Au to
s-a pus bine în miș
un pasager urcă pe 

răsuflarea tăiată, ru-

replica promptă și fără drept 
de apel a taxatoarei : „Ce 
crezi, dom’le, că putem aștep
ta după fiecare dintre pasageri11 
și după un fulgerător .liber" 
mașina s-a pus în mișcare. 
Soțul în autobuz, soția în sta
ție, cu toate că au plecat îm
preună probabil să rezolve u- 
nele probleme comune la Pe
troșani.

Autobuzul n-a parcurs decît 
cîteva sute de metri, cînd oe 
panta de la ieșirea din Coroești, 
o femeie cu un copil mic, 
într-o vestimentație care trăda 
absența pentru numai cîteva 
minute de la treburile mena
jului (probabil soția șoferului) 
î' aține calea și schimbă cîte
va cuvinte numai cu omul de 
la volan. Călătorii privesc 4 
mai întrebător scena, deoare
ce nu reușiseră să se recu- 
leagă după „lecția" dinainte.

Poate că șoferul și taxatoa
rea de pe autobuzul 31 HD 
532 sînt bine pregătiți profe
sional. Poate că au dat nenu
mărate examene în procesul 
de calificare și le-au trecut 
cu succes. Pe cel de omenie 
însă, din dimineața aceea ie 
aprilie... ?

activității judi-

Iosif POP
județeană

procuror 
Procuratura 

Hunedoara-Deva

i’. JIANU
con

a a-

i
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Informații 
de partid

Preocupare pentru continua 
întărire a rînd’nlor partidului

practica de 
organiz țiilor 
minele Vul- 

T.C.M.M . Gru- 
depou!

A intrat în 
fiecare zi a 
de bază de la 
can, Lupeni,
pul II construcții, 
C.E’.B. și multe altele, de a 
se preocupa de cunoașterea 
cît mai deplină a salariați- 
lor nemembri de partid, a 
calităților profesionale a a- 
cestora și nivelului lor de 
pregătire politico-ideologicâ, 
a interesului pe care îl ma
nifestă în participarea la di
ferite acțiuni obștești. A- 
ceastă cunoaștere este o 
primă treaptă, în sprijinul 
organizațiilor de bază, în 
activitatea depusă pentru 
continua întărire a rînduri- 
lor partidului, prin 
rea în partid a celor 
ne pregătiți salariați.

Dar, lucrurile nu
prese pe această treaptă.

pritni-
mai bi

se o- 
In

continuare, organizațiile de 
bază din unitățile amintite 
au imprimat un caracter viu 
muncii de educație mar- 
xistă-leninistă a salariaților, 
in spiritul ' otărîrilor 
narei C.C.’ al P.C.B. 
noiembrie 1971.

Cunoașterea calităților 
iariaților, asigurarea i 
cîmp larg de valorificare a 
acestor calități de afirmare 
a personalității lor, contri
buie 
țiilor 
reale 
sens, 
putere 
creșterea continuă a rolului 
de conducător politic al or
ganizațiilor de bază în înde
plinirea exemplară a sarci
nilor 
ceste

Pie- 
din

la întărirea organiza
ție bază care dovedesc 
preocupări în acest 

fapt ilustrat, cu multă 
de convingere, în

economice de către a- 
unități.

Sarcini concrete tuturor 
comuniștilor

Recent, în adunarea ge
nerală de partid a organiza
ției de bază nr. 6, de la ruina 
Lonea, au fost analizate 
preocupările biroului pentru 
îmbunătățirea și perfecțiu- 
narea continuă a stilului și 
metodelor de muncă pri
vind antrenarea comuniștilor 
la o activitate tot ntai vie 
în organizație, la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan. O primă constata
re, pozitivă, a fost prilejui
tă de faptul că fiecare rlin 
cei 86 membri ai organiza
ției are o sarcină concretă 
trasată în adunarea gencra-

lă de a cărei îndeplinire se 
preocupă cu o responsabili
tate majoră.

Intre aceste sarcini trasate 
comueiș ilor au reținut a- 
tenția cele privind antrena
rea în diferite acțiuni poli
tice a noilor salariați primiți 
în partid, preocuparea Pen
tru formarea lor ca mem
bri ai partidului comunist 
capabili să desfășoare o vie 
activitate în rîndul celor
lalți salariați, pentru trans
punerea în fapt a hotărîri- 
lor partidului.

Vasile COCHECl 
activist de partid

8 Ml

Ia dispoziția abonaților care 
luau masa săpun și prosop 
pentru spălat pe mîini. De a- 
semenea, la cantina minei Dîl- 
ja, frigiderul este defect... din 
toamnă, iar la cantina C.C.P., 
unul din frigidere, cel mai 
mare — este de asemenea, în 
stare de nefuncționare. Tot 
aici, la mașina de gătit, plăcile 
de fontă ale mașinii sînt spar
te, crăpate iar înlocuirea lor 
întîrzie de luni de zile.

Cantina minei Dîlja a intro
dus o inițiativă lăudabilă, care 
ar trebui extinsă și Ia celelal
te cantine : autoservirea 
naților la toate cele trei 
— dejun, prînz, cină — 
înființarea unui mic 
unde se găsește, contra
un borcan cu iaurt, o conser
vă de carne sau pateu de fi-

abo- 
mese 
ca și 
bufet
cost,

iți etc., ca și mititei, șnițel, 
fripturi — care pot fi pregă
tite pe loc, la comandă, pen
tru abonatul cantinei, ca o 
rezervă suplimentară pe care 
s-o consume la masă, în că
min, sau s-o ducă ca supli
ment în pachet la șut, în afara 
mîncărurilor obișnuite servite 
după meniu la cantină ! Este 
o măsură bună, aplicată cu 
stăruință de administrația can
tinei de la Dîlja și care este 
mult apreciată — fiind în fa- 
voare.a lor — de mulțimea ti
nerilor abonați care iau masa 
aici. Ar trebui ca și alte can
tine să preia această inițiati
vă, de înființare a unui bufet 
propriu și eventual, completat 
pe perioada verii și cu servi
rea unor băuturi răcoritoare.

...Ar fi mai multe de spus 
despre diferitele fațete ale

recomandărilor 
un moment de 
seriozității ad
ele cantine cu 

conti-

con
trolul obștesc dar acum men
ționăm doar hotărîrea echipei 
respective : în curînd va re
veni pe la aceste cantine pen
tru a vedea măsurile ce s-au 
luat, în urma 
făcute. Va fi 
confruntare a 
ministratorilor
cerințele îmbunătățirii 
nue a activității lor, de ridi
care pe trepte noi a servirii 
abonaților cu mîncăruri gus
toase, alcătuite pe baza unor 
meniuri raționale, ținînd cont 
de gusturile și cerințele oame
nilor. Și mai ceva : consisten
ța mîncării să fie dublată de 
o tot atît de consistentă cură
țenie, igienă, de servire civi
lizată a abonaților. Vom ve
dea la noua vizită- ce s-a făcut 
în această direcție.

Intensă activitate sportivă în școlile municipiului

In perioada vacanței de 
primăvară elevii din școlile 
municipiului nostru au iesîă- 
șurat o intensă activitate spor
tivă. Conducerile școlilor și 
profesorii de educație fizică 
au înțeles pe deplin impor
tantele sarcini ce le revin în 
urma Plenarei C C, al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 
1973 privind dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și a 
sportului de masă.

Cîteva exemple concludente. 
Sub conducerea tov. Eduard 
Gyongyoși și prof. Otto Dara- 
dics, în orașul Lupeni zeci 
de elevi au fost angrenați zil
nic la întreceri de tenis de

pe timpul vacantei
masă. Se remarcă de aseme- 

■ nea activitatea sportivă de la 
Școala generală nr. 1 Petri- 
la (prof. Dan 
la generală nr.
(prof. Vasile 
Școala generală 
șani (prof. Elena Belei), 
ceul industrial minier Petro
șani (prof. Adrian Golgoțiu), 
Liceul teoretic Petroșani 
(prof. Gheorghe Pop), Liceul 
Vulcan (prof. Teodora Gur- 
tavenco și prof. Dorel Neam- 
țu), Liceul Uricani, (prof. Alex. 
Dărac) și alții care au orga
nizat în rîndul elevilor cele 
mai variate activități sporti
ve.

Cocor), Școa- 
1 Petroșani 
Mărgulescu), 

nr. 6 Petio- 
Li-

Avem certitudinea că în a- 
cest fel elevii care vor re
prezenta municipiul nostru la 
diferite discipline sportive, se 
vor putea clasa pe locuri frun
tașe.

Nicolae NAPRODEAN, 
activist al Comitetului 

municipal U.T.C.

Noi modele de
instrumente muzicale
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Coborînd pe pitoreștile meleaguri ale Văii de Pești spre Uricani. 

Foto: Ion LEONARD

(Urmare din pag. 1)
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O ilustrată pe adresa

productivității muncii
(Urmare din pag. 1)

Nu știam de ce-s strigai, care-i pricina 
Dar un muncitor mâ lamuri pe dată : 
- la priviți ! Zâu, âștia-o prea fac iatâ 
N-am văzut, p-aci de mult mașina...
Nu înțelesesem la-nceput. Deodatâ 
Observasem copilașii tcum se joacă

Un impuls dat creșterii

Lingă tomberoanele, ce mai ! — o cloacă 
Unde maladia, gata, stă postată !
Bîntuie cumva pe-aicea amnezia ? 
Chiar pe nimeni nu-l interesează ?
Sau e vreun „sistem" care veghează
Cum se-aplică-acum... profilaxia ? !

Creatorii instrumenteloi- 
muzicale de la Fabrica „Doi- . 
na" au adăugat recent, celor 
60 de sortimente produse pînă 
acum — piane, pianine, chi
tare electrice, instrumente de 
suflat și de percuție, ; 
deoane, amplificatori — 
prototipuri. Intre altele, 
fost realizat un nou tip 
clavinet — cu sunete obținu
te prin ciupirea unor tonuri 
și o întindere de 5 octave. El 
dispune de un sistem elec
tronic îmbunătățit, de ampli
ficare.

Colectivul secției de aparate 
electrice este autorul proto
tipului unui nou amplificator 
„Sigma" de 60 W. Se află în 
pregătire un alt amplificator 
de 100 W.

Din familia pianinelor 
fost reproiectat tipul „Bole
ro", care dispune acum «le 
calități acustice superioare. 
Se află în fază de proiect pro
totipul unei pianine cu 7 oc
tave și un sfert. Un nou mo
del de pian cu coadă scurtă 
— lungime de 1,45 m — pla
cat cu furnire estetice și a 
daptat interioarelor nu prea 
mari, va sta, peste puțin timp, 
la dispoziția cumpărătorilor. 
Noul model va fi inclus și în 
listele de export, dat fiind că 
fabrica furnizează pieței ex
terne mai bine de 90 la sută 
din producția de piane.

acor- 
noi 

, a 
de

a

(Agerpres)

seriile pentru care au optat, 
aceștia nu au posibilitatea 
să-și finalizeze cunoștințele 
teoretice, prin lucrări practi
ce.

Pe lîngă cursurile de scur
tă durată mai sus amintite, 
întreprinderea mai califică un 
număr de 67 de tineri prin 
forma de ucenicie la locul de 
muncă în meseriile de prepa
ratori cărbune, lăcătuși, elec
tricieni și strungari. Din acest 
număr, 27 sînt fete care și-au 
ales meseria de preparator, 
iar două de strungar. Despre 
felul în care acești ucenici 
care, dimineața efectuează 
practica în producție, iar du- 
pă-amiaza frecventează cursu
rile serale, la școala profe
sională din Lupeni, se 
scrie multe.

După cum este știut, 
ducarea și perfecționarea
nărului, nu se termină o dată 
cu ieșirea sa de pe băncile 
școlii, acest lucru fiind conti
nuat și întregit în producție 
unde locul profesorului și al 
educatorului este preluat de 
maistru, care, pe lîngă fap
tul că este organizatorul locu
lui de muncă, trebuie să fie, 
în același timp, și un bun e- 
ducator. Cheia succesului es
te munca cu omul. De felul 
cum știi să-I crești și să-1 e- 
duci, vor depinde rezultatele 
viitoare in munca și activ’ta- 
tea obștească. Acest principiu 
este foarte bine aplicat de 
maiștrii M. Călugăru, V. Gon- 
ciulea, S. Corobea. Un cuvînt 
greu în formarea ucenicilor ca 
viitori muncitori, îl are, așa
dar. colectivul de muncă un- 
de-și desfășoară activitatea a- 
cești maiștri. Cu regret tre- .
buie arătat însă că' nu toți
maiștrii înțeleg pe deplin ro
lul ce îl au în pregătirea 
„schimbului de mîine". neocu- 
pîndu-se cu simț de răs'pun-' 
dere de familiarizarea tineri
lor ucenici cu cerințele proce
sului de producție. De aici și 
întrebarea: de ce absolvenți 
ai cursurilor de calificare din 
unitatea noastră nu în toate 
cazurile posedă un bagaj de 
cunoștințe profesionale sufi
ciente pentru a îmbrăca cu 
cinste salopeta de muncitor 
calificat ? Ce se poate spune 
despre atitudinea maiștrilor 
Josan și Gudasz care în dese

cazuri, abuziv, au dispus ca 
tinerele fete ce se pregătesc 
pentru viitoare preparatoare 
să lucreze la descărcat de 
cărămidă, curățenie și chiar 
la împins de vagoane, mini 
malizînd importanța califică
rii profesionale a acestor ti
nere cadre- Sau cum poate fi 
calificată atitudinea lui S. 
Ghezvai și Gh. Bușoi, elec 
tricieni la brichetai, și L Cli- 
nescu, care au o comportare 
dură, inadmisibilă, bruseîn- 
du-i pe ucenicii pe care-i a- 
veau repartizați pentru a-i a- 
juta la descifrarea taineloi- e- 
lectricității.

Iată de ce la examenele 
trimestriale de practică, care 
oglindesc acumulările de cu
noștințe pe parcursul unui tri
mestru în producție, unii e- 
levi se prezintă foarie sumar 
pregătiți, alții chiar sub orice 
așteptări. Aici aș putea a- 
minti pe Vasile Bortea, Va
sile Bercea din anul I elec
tricieni, I. 
A. Pelea, u , 
cea de la preparatori anul II 
care peste 
solvi școala, 
poarta uzinei în calitate 
muncitori calificați, vor 
în primire mașinile și utila
jele cu care vor trebui să de
monstreze rodul celor doi 
ani de studiu. Vor putea li ia 
înălțimea cerințelor produc 
ției ? Acolo unde s-a înțeles 
corect menirea tînărului în 
societate, și rezultatele sînt 
cele așteptate. Un exemplu in 
acest sens îl cons' tuie ueeni 
cii din anul II strungari, ma
joritatea lăcătușilor și elec
tricienilor, cît și cei de la 
preparare ca M. Olaru, C
Panduru, I. Rostaș care depun

Borbely, T. Rusan, 
L. Peteu, L, Cojo-

cîteva luni vor 
vor intra

ab-
pe 
le 

lua

interes în pregătirea profe
sională.

Un rol important in crește
rea și educarea tinerei genera
ții, alături de uzină, trebuie 
să-l aibă școala. In cazul de 
față însă — după cum ne 
spunea ing. A. -lampa, respon
sabila învâțămîntului de la 
preparația Coroești — școala 
nu ține o strînsă legătură cu 
uzina în ceea ce privește pro
gramul de învățămînt teore
tic și practic al ucenicilor. La 
stabilirea probelor practice 
pentru examen nu sînt consul
tați factorii de răspundere din 
uzină. De asemenea, ar fi ne
cesar ca la repartizarea zi ci
că pe locuri de muncă să se 
țină cont de cele mai proas
pete teme predate la școală. 
Ori în lipsa acestor programe, 
specializarea se face arbi
trar. Aceasta a condus la re
partizarea lucrărilor de lă- 
cătușerie la preparatori anul 
II care nu au făcut nici 
măcar o oră de atelier, uceni
cii fiind în imposibilitatea 
de a executa probele. Deseori 
sînt reținuți elevii de către 
școală pentru fanfară sau alte 
activități în timpul practicii, 
favorizîndu-se astfel apariția 
de lacune în pregătirea lor.

Toate aceste neajunsuri vor 
trebui înlăturate pe viitor și 
să se folosească din plin toa
te mijloacele educaționale pe 
care le oferă școala și orac- 
tica în producție.

Formarea tinerelor cadre 
în spiritul eticii profesionale 
ar trebui să se realizeze por- 
nindu-se de la înțelegerea în
semnătății specialistului de 
azi și de mîine, de la exigen
țele sporite pe care acesta va 
trebui să le satisfacă.

COMITETUL EXECUTIV

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

tio 
do 
Pe 
în

mare inutile, intr-un cuvînt 
te necesar să se inlăture 
repeziciune rămășițele de 
rocratism. paralelism și supra
punere care se nai 
încă în sectoare.

Noua repartiție a 
justă, după calitățile 
vedite, avînd ca

es
eu 
bi-

întîlnesc

se manifeste deocamdată, pen
tru că numan astfel se va ou 
tea produce revirimentul de 
care Unitatea de exploatare a 
lemnului are nevoie. Este 
cesar, mai întîi, ca la cele 
uă sectoare de exploatare, 
troșani și Lupeni, puternic
țările cu noi cadre de.ingineri 
și tehnicieni să se pornească 
zilnic, mai repede pe teren, să 
se amplifice activitatea de ur
mărire și de dirijare a forma 
(iilor de lucru din parchete, să 
se răspundă prompt tuturor so 
li dărilor 
l'-'h 
roi 
ca 
țiă 
că 
In 
sa 
simpl'f'c >roa 
înlătnrarea

de 
mico-materială 
:/i asistenta 
rezultai să crească produc 
ie masă lemnoasă, să creas 
«ficienta întregii activist, 
același time este necesar 
se i'i-tio-seze energii pentru 

formularistic’i, 
onor evidențe nr’

aprovizionari 
reparații și 
tehnică, iar

cadrelor, 
reale do- 

scop folosi
rea eficientă a capacității fie
cărui cadru s-a încheiat. Așa 
cum s-a dovedit în prima ju
mătate a lunii aprilie, cînd 
sarcinile de producție au fost, 
zi de zi, depășite, măsura și a 
atins țelul în cadrul U.E.L. Pe
troșani. Este necesar în conti
nuare ca organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
organismele de conducere teh
nică și economică să-și îndepli
nească cu fermitate atribuțiile, 
să asigure continui real soJu 
țiilor adoptate, să-și unească 
eforturile pentru îmbunătăt'rea 
permanentă a activității fores 
Here.

Masuri eficiente pentru 
deschiderea și pregătirea 

la timp a viitoarelor 
capacități de producție

Din partea serviciului pro
gramare, pregătire și urmări
rea producției al Centralei 
cărbunelui Petroșanii ne-a par
venit răspunsul referitor la 
articolul cu titlul „Deschide
rii și pregătirii viitoarelor ca

con- 
în 

„Steagul roșu" nr. 7276, din 27 
martie a.c., material care a- 
ducea în atenția factorilor 
competenți unele din defec
țiunile electromecanice și nea-

pacități de producție — 
diții optime", publicat

junsurile din aprovizionarea 
brigăzilor de mineri consta
tate în sectorul de deschideri 
și pregătiri Livezeni. Răs
punsul, semnat de inq. Dumi
tru Popeanăș, precizează că 
semnalările critice făcute în 
cadrul „mesei rotunde'1 la ca
re au luat parte brigadierii 
Mihai Tira, Gheorghe Lițca- 
nu, Constantin Zaharia, Au
gustin Demeter și ing. Eugen 
Stănescu și relevate în articol 
au fost juste. In organizarea 
fluxului de producție, a între
gii activități a sectorului de 
investiții al minei Livezen; 
au existat intr-adevăr multe 
lacune. De aceea s-au luat 
urgente măsuri prin care s-au 
eliminat deficiențele frecven
te în funcționarea mașinii de 
extracție de la puțul auxiliar 
est. Mașina a fost supusă unei 
revizii generale, i-au fost în
locui# și reglați saboții de 
frînare. S-a îmbunătățit pre
siunea aerului comprimat 
fronturile de lucru ale

găzilor prin înlocuirea a 5 
ventilatoare pneumatice cu 
ventilatoare electro-pneuma- 
tice. Locomotiva Diesel, ve
che, a fost înlocuită cu una 
nouă, eliminîndu-se astfel în
treruperile în tractarea va- 
gonetelor cu piatră și mate
riale în circuitul puțului au
xiliar est. Un număr aprecia
bil de vagonete au fost ninse 
la capacitatea lor normală 
fiind curățate de depuneri cu 
instalația existentă la puțul 
de aeraj nr. 2, funcționarea 
fluxului de transport fiind ast
fel substanțial îmbunătățită. 
In prezent — menționează 
răspunsul —, se depun efor
turi pentru transportarea ma
terialelor de masă necesare la 
incinta est Odată rezolvată și 
această problemă, sectorul de 
investiții Livezeni va avea 
condiții optime pentru reali
zarea volumului de lucrări sta
bilit în plan.

AL ORAȘULUI
VULCAN

angajează prin concurs

iii” casier principal
Condiții de angajare și salarizare sînt cele

prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil-

nic între orele 7,30—15, de la serviciul finan-

ciar al consiliului popular Vulcan.

Teatru de amatori 
la Cir npa

In cadrul lunii teatrului la sate căminul cultural din Cimpa 
a organizat duminică, 15 aprilie 1973, o frumoasă seară de tea
tru. Formația căminului cultural din localitate a susținut un plăcut 
spectacol cu piesa „Deșteaptă pămintului" de V. I. Popa, 
precum și un număr de cîteva recitări și momente vesele. Colec
tivul interpretativ a fost bine ales și conclus de Maria Pătrășcoiu 
reușind să pună in scenă o piesă cu reale calități artistice și 
accesibilă publicului. Tinerii interpret! Lăcrimioara loniță, Zgircea 
-’ascu și loan Furdui au dovedit mult spirit dramatic în crearea 
Personajelor iar iinerii Ionel Negoi și Tatiana Furdui, prin mo- 
nenteie vesele și recitări, au completat acest program. In înche- 
ere prof. Nuțiu Agrișa din Deva împreună cu deputatul Simion 
Mogoș au ținut o frumoasă conferință în legătură cu păstrarea 
faunei și florei județului nostru. Cele două acțiuni au fost audiate 
de peste 200 spectatori care au răsplătit programul cu vii aplau
ze. In încheiere am face o propunere Teatrului de stat Valea 
țiului de a veni și la noi să prezinte. în cadrul lunii teatrului la 
sate, cel puțin un spectacol

Marinică BERINDEI 
student

M’ca publicitate
PARIS MATCH colecția 1972, vînd. Petroșani, str.

Vasile Boaită 7/12, orele 14—16.
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PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Poliția mulțumește ;
Republica : Anul carbonari
lor ; PETRILA : Un amanet
ciudat ; LONEA — Minerul : 
Tora ! Tora ! Tora I ; ANI- 
NOASA: Pe poteca nețărmu
ritei iubiri VULCAN : Bu
levardul Romului : LUPENI 
— Cultural : Filiera.

Buletin de șturi ;
și jocul pe ola-
5,40 Melodii în 

6,00 8,08 Radio- 
dimineții; 8,08

Cu cîntecul 
iurile tării ; 
zor.i de zi 
programul
Matineu muzical ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30

22,40 Lumea de mîine : Med) 
oină pentru anul 
2001 (II).

PRONOEXPRES

române ; 10,00
știri ; 10,05 Or- 
rtiuzică populară 
din Constanta ;

— una cu parti- 
Buletin de știri ;

socialiste ;

Țara
11,00
Din țările
Sub stindardul libertă-

ferate ; Consemnări ;
21,00 Revista șlagărelor;
21,25 Moment poetic : 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri;
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

dese oare animalele ?" 
(partea a Il-a) j

10,40 Meridiane literare ț

11,00 Teleoinemateca. Ciclul 
„Filme mari — genuri 
cinematografice diferi
te" — „12 oameni fu
rioși" ;

19,05

19,20

19,30

tie a televiziunii engle
ze ;

Artă plastică ;

Ba tragerea Pronoexpres 
din 18 aprilie 1973 au fost 
extrase următoarele numere

Extragerea I I

1001 de seri: 37, 17, 42, 9, 34, 29

Odă limbii 
Buletin de 
chestra de 
„Brîulețul"
10.30 
du) ;
11.15
11.30
ții ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Concert 
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14.40 Melodii 
populare ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Tribuna radio ;
15.15 Muzică de estradă ;
16,00 Radiojurnal: 16,15 Mu
zică populară ; 16,35 Melodii 
de Aurel Manol-ache și Ro
bert Flavian ; 17,00 Antena
tineretului ; 17,40 Vechi me
lodii populare ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii Dre-

Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

Extragerea a Il-a i

38, 41, 7, 24, 35.

9,00 Curs de limba france
ză. Lecția a 51-a ;

9,30 Prietenii lui Așchiută ;

10,00 Telex ;

10,05 Publicitate ;

10,10 Film documentar: „Gin-

12,40 Doine și balade inter
pretate de Gheorghe 
Roșoga :

12,50 Teleobiectiv ;

20,00 Studioul de poezie
T.V. i „Pentru-a patriei 
mărire" j

VREMEA

13,10 Telejurnal;

16,00-17,00 Teleșcoală ;

Emisiune în limba 
maghiară ;

17,30

18,30
18,35

18,40

Telex i
Publicitate ;

21,20

Univers beethovenian. 
Un nou serial de educa
ție muzicală — prodne-

22,15

Avanpremieră ;
Comici vestiți ai ecra
nului : Harry Langdon, 
Fatty Alexander :

Tinerii despre ei înșiși;

Steaua fără nume — 
Floarea din grădină. 
Muzică populară ;

24 de ore. Din țările
socialiste ;

Valorile temperaturii înre 
gistuate în cuirsnil rilei de 
ieri ;

Maximele i Petroșani 12

grade j Paring 4 grade.

Minimele i Petroșani — 1 
grad; Paring — 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă. Ger variabil 
mai mult senin noaptea. Vînt 
slab din sectorul nord-vest.
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luvarășul Nicolae Ceausescu
a primit

ministrul afacerilor externe
al Republicii Populare Congo

(Urmare din pag. 1)

acest prilej au constituit 
moment hotărîtor pentru 
lațiile româno-congoleze căro
ra le-au deschis largi perspec
tive de promovare rodnică pe 
multiple planuri.

In acest context a avut loc 
un schimb de vederi cu privi
re la modul cum sînt îndeplini
te măsurile convenite în urmă 
cu un an, reafirmîndu-se dorin
ța comună de a se acționa pe 
mai departe în direcția apro
fundării relațiilor politice, e- 
conomice, tehnioo-științifice și 
culturale. S-a apreciat, în a- 
cest sens, că idealurile cate 
unesc cele două popoare fră
țești în eforturile lor pentru 
construirea socialismului și 
propășirea țărilor lor și-au qă-

un 
re-

sit expresia concretă și în co
operarea economică reciproc 
avantajoasă, domeniu în care 
există încă largi posibilități 
ce trebuie și pot fi concreti
zate prin proiecte comune, 
printr-o intensă conlucrare.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme ale vieții internațio
nale.

★
In continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la un dejun.

In timpul dejunului, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul Charles David Ganao 
au rostit scurte toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Președintele
Consiliului de Stat a primit

pe secretarul general
adjunct al 0. N. U.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri 
după-amiază, pe Antonio Car
rillo Flores, secretar general 
adjunct al O.N.U., secretar ge
neral al Conferinței mondiale 
a populației, fost ministru de 
externe al Mexicului, care 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a fost de 
față Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Oaspetele a fost însoțit de 
Sayed Abbas Chedid, directo
rul centrului de informare al 
O.N.U. la București.

Antonio Carrillo Flores
află la București în vederea 
pregătirii Conferinței mondia
le a populației, care se va ține 
în 1974.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cu oaspete
le asupra unor probleme pri
vind organizarea acestei im
portante manifestări interna
ționale, punct culminant al 
acțiunilor ce vor fi întreprin
se în cadrul „Anului mondial 
al populației". In acest con
text, oaspetele a subliniat 
contribuția României la studi
ile întreprinse de O.N.U. asu
pra problemelor populației și, 
în general, ale progresului con-

se

diției de existență umane, pre
cum și la lucrările 
re ale Conferinței 
Secretarul general 
O.N.U. a remarcat 
favorabilă pe care o oferă ca
pitala României pentru conlu
crarea internațională, climat 
ce rezultă din optimismul, li
bertatea și încrederea în viitor 
a poporului român.

Au fost discutate, de aseme
nea, unele aspecte ale rolului 
ce revine O.N.U. și organis
melor sale în domeniul cola
borării internaționale, în asi
gurarea progresului economic 
și social în lume. In această 
ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
interdependența dintre proble
mele populației și îmbunătăți
rea condițiilor economice și 
sociale, lichidarea subdezvol
tării, corelația dintre aceste 
importante probleme și asigu
rarea dezarmării generale, a 
colaborării și păcii între po
poare. Președintele Consiliului 
de Stat a reafirmat și cu acest 
prilej sprijinul activ pe care 
România, ca membră a O.N.U., 
înțelege să-1 acorde întăririi 
rolului Națiunilor Unite în 
toate problemele majore ce in
teresează omenirea.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

pregătitoa- 
mondiale. 

adjunct al 
ambianța

ULTIMELE ȘTIRI

O
o

Întîlnirea președintelui Aliende 

cu delegații partidelor
participante 

creării P.
ia aniversarea
S. din Chile

lV
■ II

7 A.
/ L

Sesiunea Marelui 
Hural Popular 

al R. P. Mongole
Declarația Guvernului Regal

SANTIAGO DE CHILE 18. 
— Corespondentul Agerpres, 
E|ugen Pop, transmite : Pre
ședintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, a avut o în
tâlnire cu delegații partidelor 
participante la cea de-a 40-a 
aniversare a creării Partidului 
Socialist din Chile. Din partea 
Partidului Comunist Român a 
participat tovarășul Constan
tin Băbălău, membru supleant 
a| Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul ener
giei electrice.

Cu acest prilej, tovarășul 
Constantin Băbălău a trans
mis președintelui Salvador Al
lende, din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Re-

publicii 
tovarășul 
urări de 
personală, de prosperitate pen
tru poporul chilian. Mulțu
mind cu căldură, președintele 
Salvador Allende și-a expri
mat satisfacția și plăcerea de
osebită de a-1 avea ca oaspete, 
cu prilejul vizitei în Chile, 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu

Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, 

sănătate și fericire

ULAN BATOR 18 (Agerpres) 
— La Ulan Bator și-a început, 
miercuri, lucrările sesiunea 
Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, în prezența lui 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri, a al
tor conducători de partid și de 
stat. Deputății examinează 
propunerile și sesizările oame
nilor muncii, proiectul codului 
familiei și altele.

T. Ragcia, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a prezentat un raport 
cu privire la propunerile și se
sizările oamenilor muncii.

de Uniune Națională al
PEKIN 

Guvernul 
Națională al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație în 
care condamnă acțiunile 
S.U.A. de escaladare a războ
iului în Cambodgia. De peste 
o lună, relevă declarația, au 
fost intensificate bombarda
mentele asupra Cambodgiei ; 
Zilnic, la aceste raiduri parti
cipă aproximativ 120 de avi
oane strategice de tip „B-52“, 
în urma cărora se înregistrea
ză numeroși morți și răniți în 
rîndul locuitorilor și sînt dis
truse obiective civile.

18 (Agerpres). — 
Regal de Uniune

Convorbiri 
losîp Broz Tito 

Willy Brandt
BELGRAD 18 (Agerpres). — 

In continuarea vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în Iu
goslavia, cancelarul R. F. Ger
mania, Willy Brandt, a avut 
miercuri, pe insula Brioni, o 
convorbire cu președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito. Agenția Taniug mențio
nează că, joi, convorbirile con
tinuă cu participarea delega
țiilor celor două țări.

A luat sfîrșit 
prima fază 

a tratativelor 
dintre C. E. E. 
și Iugoslavia

BRUXELLES 18 (Agerpres). 
—. La Bruxelles a luaț sfîrșit 
prima fază a tratativelor din
tre C.E.E. și Iugoslavia în 
scopul încheierii unui nou a- 
cord comercial nepreferențial 
pe o perioadă de cinci ani, 
informează agenția Taniug.

In cursul primei faze a tra
tativelor s-a constatat aplica
rea cu succes a acordului co
mercial nepreferențial pe o 
perioadă de trei ani dintre 
C.E.E. și Iugoslavia care ex
piră la 30 aprilie, a.c.

Mesajul președintelui Nixon
adresat Congresului S.U.A

în legătură cu resursele
energetice

de preferințe al ll.N.C.T.A.D
18 (Agerpres). — 
s-au încheiat lu- 
de-a 5-a sesiuni a 
special de prefe-

GENEVA 
Ita Geneva 
crările celei 
Comitetului 
rințe al U.N.C.T.A.D.

Comitetul a adoptat, prin 
consens, o rezoluție inițiată 
de țările în curs de dezvolta
re, printre coautorii căreia se 
află și România. Documentul 
invită țările dezvoltate să ia

cererile țărilorîn considerare
în curs de dezvoltare în vede
rea ameliorării actualului sis
tem de preferințe, prin inclu
derea tuturor .produselor inte- 
resînd țările în curs de dez
voltare, eliminarea restricții
lor cantitative și plafoanelor 
pentru produsele cuprinse în 
sistemul de preferințe, invo
carea numai în cazuri excep-

ționale a unor clauze de salv
gardare.

Țările dezvoltate, sînt, de 
asemenea, invitate să nu a- 
dopte măsuri pe plan intern 
care să reducă avantajele sis
temului de preferințe.

Totodată, țările beneficiare 
sînt invitate să ia măsuri pen
tru intensitatea eforturilor lor 
de promovare a exporturilor și 
a studiului piețelor, pentru a 
putea obține maximum de a- 
vantaje din posibilitățile ofe
rite de sistemul generalizat 
de preferințe.

Luînd cuvîntul după adop
tarea rezoluției, reprezentantul 
român, Mircea Petrescu, mi
nistrul consilier Ia misiunea 
permanentă a României din 
Geneva, a scos în evidență ne
cesitatea extinderii sistemului 
generalizat de preferințe asu
pra tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare, indiferent de sis
temul lor social-economic sau 
zona geografică din care fac 
parte.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a anunțat, 
miercuri, suprimarea tuturor 
tarifelor vamale și a contin- 
gentărilor la import ale produ
selor petroliere. Contingentă- 
rile și tarifele vamale vor fi 
înlocuite printr-un sistem de 
taxe progresive, realizabil 
pînă la sfîrșitul anului 1975.

In mesajul referitor la pro
blemele resurselor energetice, 
înaintat Congresului, Richard 
Nixon relevă că măsurile a- 
doptate urmăresc „prevenirea 
unei penurii, pe termen scurt, 
a produselor petroliere și men
ținerea prețurilor acestor pro
duse la un nivel cît mai redus

posibil, în contextul în care 
este necesară creșterea. impor
turilor".

Avînd în vedere dezechili
brul dintre consum și produc
ție, mesajul propune, de ase
menea, unele măsuri pentru e- 
conomisirea consumului de 
gaze naturale și . electricitate 
în Statele Unite.

Totodată, președintele Ni
xon a anunțat crearea unui 
Comitet special pentru proble
mele energiei, condus de 
Henry Kissinger și John 
Ehrlichman, doi dintre princi
palii săi consilieri, împreună 
cu George Shultz, ministrul 
finanțelor.

A

In urma cutremurului de pămînt 
din Costa Rica

SAN JOSE 18 (Agerpres). — 
Guvernul costarican a decretat 
starea de urgență pe întregul 
teritoriu al țării, în urma cu
tremurului de pămînt care a 
afectat regiunea Tilaran, la 
14 aprilie. In zona indicată, 
sînt resimțite noi mișcări seis
mice.

Bilanțul actual, relevă agen
ția France Presse, se ridică Ia

30 de morți. Pierderile materi
ale n-au fost încă stabilite.

Din regiunea Rio Chiqito, 
unde a fost localizat epicen
trul cutremurului, populația 
a fost evacuată cu ajutorul e- 
licopterelor. Autoritățile au 
pus la punct un plan de vac
cinare a locuitorilor pentru 
evitarea pericolului unor epi
demii.

SPORT • TELEX • SPORT • TELEX
LAUSANNE 18 (Agerpres). 

— După cum s-a anunțat, 
Comitetul Internațional olim
pic a numit o comisie de an
chetă pentru a studia condiți
ile în care se practică unele 
sporturi, printre care și înotul, 
în Republica Sud-Africană și 
Rhodesia, țări excluse din di
ferite federații sportive inter
naționale pentru politica lor 
de apartheid. Această comisie, 
condusă de mexicanul Xavier 
Ostos, s-a deplasat la fața lo
cului, urmînd să-și prezinte 
raportul la Congresul federa
ției internaționale de natație, 
ce va avea loc la 28 august, 
la Belgrad. Din primele infor
mări culese de reprezentanții 
presei, se crede că R.S.A. și 
Rhodesia vor fi excluse și din 
cadrul Federației internaționa
le de na ta tie.

Năstase și Ion Țiriac s-au ca
lificat pentru optimile de fina
lă ale turneului international 
de tenis de la Monte Carlo. 
Hie Năstase l-a eliminat cu 
6—4, 6—3 pe mexicanul Larn, 
în timp ce Țiriac a cîștigat cu 
6—1, 7—6 în fața lui Korpas. 
O mare surpriză a furnizat tî- 
nărul jucător italian Barazzut- 
ti, care l-a întrecut cu 6—7, 
6—4, 6—1 pe spaniolul Manuel 
Orantes.

Milan Vidmar", 
în localitatea 
încheiat cu ur-

MONTE CARLO 18 (Aqer- 
pres). — Jucătorii români IIie

BELGRAD 18 (Agerpres). 
Partidele din runda a 11-a a 
turneului internațional de sah 
„Memorialul 
care continuă 
Portoroz, s-au
mătoarele rezultate : Ivkov —- 
Puc 1—0 ; Parma — Ciocîltea 
remiză; Radulov — Pianinei 
remiză; Matanovici — Oster
man 0—1 ; Minici — Gligorici
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remiză. In clasament conduce 
marele maestru maghiar Lajos 
Portisch cu 7,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de 
Gligorici, Quinteros și Sernj- 
kal cu cîte 6,5 puncte (1), Pu
ma — 6,5 puncte. Ciocîltea se 
află pe locul 15 cu 3,5 punc’e.

LAS PALMAS 18 (Agerpres). 
— In turneul internațional de 
șah de la Las Palmas (Insulele 
Canare) au fost continuate par
tidele întrerupte. Vlastimil 
Hort (Cehoslovaoia) a remizat 
cu olandezul Ree, iar fostul 
campion mondial, Tigran Pe
trosian, a întrerupt pentru a 
doua oară cu elvețianul Hun. 
înaintea ultimelor 3 run
de, în clasament conduc 
Stein (U.R.S.S.), Andersson 
(Suedia) și Ribli (Ungaria) cu 
cîte 7,5 puncte fiecare. Șahis- 
tul român Florin Gheorghiu se 
află pe locul 11 cu 6 puncte.

• Timp de două săptămîni, 
pictorul Dimitrie Știubei a pre
zentat la Geneva o expoziție 
personală, cuprinzînd lucrări 
avînd ca temă peisaje mari-

Intensificarea bombarda
mentelor — arată declarația 
G.R.U.N.C. — urmărește sal
varea actualului regim ne
popular și corupt de la Pnom 
Penh de la inevitabila prăbu
șire. Faptele arată însă că, în 
ciuda raidurilor aeriene, forțe
le armate populare de elibe
rare națională cambodgiene 
string încercuirea în jurul 
Pnom Penhului și a capitale
lor provinciale controlate tem
porar de inamic, iar locuito
rii de aici se opun regimului 
de la Pnom Penh și se alătură 
luptei de eliberare.

In continuare, declarația 
G.R.U.N.C. condamnă invazia 
întreprinsă la 15 aprilie 1973 
de forțe armate saigoneze pe 
teritoriul cambodgian în zona 
șoselei naționale nr. 2 și a ma
lurilor fluviului Mekong și su
bliniază că poporul cambod
gian, condus de Frontul Unit 
Național al Cambodgiei, a- 
vînd drept președinte pe șeful 
statului, Norodom Sianuk,

Cambodgiei
este mai hotărît ca oricînd să 
se opună oricărei agresiuni.

★
18 (Agerpres). —.. 

de presă VNA și 
anunță că Minis- 

Afacerilor Externe al 
Ministerul

HANOI 
Agențiile 
„Eliberarea1 
terul 
R. D. Vietnam și 
Afacerile Externe al G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de 
Sud au dat publicității decla
rații în care protestează • îm- ' 
potriva invadării unei părți a 
teritoriului Cambodgiei de că
tre trupele regimului de la 
Saigon, trupe care, cu același 
prilej, au 
berate de 
Eliberare 
Sud.

In cele

violat și zonele eli- 
Frontul Național 
din Vietnamul

de 
de

se
ori-

două declarații 
cere încetarea definitivă a 
căror acte de violare a teri
toriului, independenței și su
veranității Cambodgiei, pre
cum și a încălcărilor ilegale 
ale zonelor administrate de 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu.

Congresul anual al P. S. D
din Japonia

TOKIQ 18. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Miercuri au înce
put lucrările celui de-al 17-lea 
Congres anual al Partidului 
Socialist Democratic (P.S.D.), 
ultimul dintre partidele poli
tice japoneze după numărul de 
locuri ocupate în Camera Re-

Congresul a 
în principal, 

căile prin

prezentanților. 
fost convocat, 
pentru a discuta 
care partidul ar putea să recu
pereze din terenul pierdut In 
urma înfrîngerii suferite în 
alegerile generale din decern'* 
brie, anul trecut.

fost devalorizată, in medie, cu 
nouă la sută față de principa
lele monede internaționale — 
a anunțat Ministerul Comerțu
lui Exterior al Italiei.

• La Praga au luat sfîrșit, 
marți, convorbirile dintre ofi
cialitățile de resort cehoslova
ce și ministrul patrimoniului 
național din Mexic, Horacio

O Pentru anul 1973, la So
fia se prevede construirea a 
încă 12 000 de apartamente, in 
vederea atingerii acestui scop, 
pe teritoriul capitalei bulgare

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— In timpul ședințelor de le
gătură prin radio între apara
tul sovietic autopropulsat 
„Lunohod-2“ și Pămînt, din 
intervalul 13—18 aprilie, ve
hiculul selenar a continuat să 
se deplaseze spre sud, în par
tea de sud-est a craterului Le- 
monnier, informează agenția 
TASS. In timpul deplasării au 
fost continuate măsurătorile 
pe suprafața lunară și au 
fost transmise pe Pămînt ima
gini panoramice ale peisajului 
selenar. In perioada 12—18 a- 
prilie, radiometrul instalat la 
bordul lui „Lunohod-2“ a în
registrat o mărire a activității 
solare, fapt care coincide cu 
rezultatele cercetărilor efectu
ate în același interval de ser
viciile de specialitate de pe 
Pămînt.

Flores de la Pena, care i e- 
fectuat o vizită în R.S. Ceho
slovacă, la invitația ministrului 
comerțului exterior, Andrej 
Barcak, — relatează agenția 
C.T.K.

• In suburbia pariziană Saini 
Cloud a avut Ioc, miercuri, 
cea de-a șaptea întîlnire din 
cadrul consultărilor dintre re
prezentanții Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și cei 
ai administrației saigoneze, în 
conformitate cu prevederile 
Acordului privind înce'area 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

• Președintele Braziliei, 
Garrastazu Medici, a anunțat, 
intr-un mesaj radiotelevizat, 
hotărîrea de a adopta. măsuri 
de ordin social de care să 
neficieze cateqoriile sărace 
rîndul populației.

be- 
din

mo-• In urma hotăririlor 
netare din cursul lunii februa
rie anul acesta, lira italiană a

se vor afla în construcție, in 
acest an, un număr de pesta 
25 000 apartamente.

• Muncitorii de la o uzi
nă a companiei „Renault" din- 
tr-o localitatea belgiană de lin
gă Bruxelles au anunțat că vor 
continua greva începută la 6 
aprilie ca urmare a grevei 
muncitorilor din Franța apar- 
ținînd aceleiași companii, de
clanșată în sprijinul revendi
cărilor sociale șl de muncă.

Camerei Repre- 
ai Senatului au

FAPTUL
O expediție austriacă în
cearcă să escaladeze 

vîrful Dhaulagiri

KATMANDU (Agerpres). 
— Membrii expediției austri
ece, care încearcă să escala
deze vîrful Dhaulagirî, din 
Munții Himalaya, și-au stabi
lit tabăra la altitudinea de 
4 000 metri — indică un me
saj recepționat la Katmandu.

Dhaulagiri (7 639 metri) nu 
a fost atins, pînă acum, de 
nici o expediție, deși cinci 
echipe de atpiniști — una a- 
ustriacă și patru japoneze — 
au făcut temerara încercare.

Măsuri pentru realizarea 
a doi sateliți științifici 

noi

PARIS (Agerpres). — Con
siliul 
pene 
țiale

euro- 
spa- 

hotărît 
pen-

Organizației 
de cercetări 

(E.S.R.O.) a 
să întreprindă măsuri 
tru realizarea a doi sateliți 
științifici noi, cu un înalt 
grad de specializare, care 
vor fi plasați pe orbite în 
1977 și 1979.

Primul dintre ei, „Helos", 
va fi plasat pe o orbită luna
ră și va fi destinat studierii 
surselor razelor „X“.E1 va fi, 
în mod special, înzestrat cu 
aparaturi pentru a determina 
caracteristicile spectrale ale 
radiațiilor, cu ajutorul cărora 
vor fi rezolvate o serie de 
întrebări legate de structu
ra Universului, cartografie
rea materiei intergalactice și

$ Membrii 
zentanților și 
ajuns miercuri la un acord a- 
supra unui proiect de lege ca
re extinde împuternicirile pre
ședintelui Nixon de a controla 
preturile și salariile pe o pe
rioadă de încă un an.

9 „Eastern Airlines", una 
dintre cele mai mari companii 
de aviație civilă din S.U A., 
și-a suspendat toate zborurile 
ca urmare a grevei declanșate 
marți noaptea de personalul 
de deservire la bord.

DIVERS PE GLOB
determinarea unor formați
uni încă neelucidate. Costul 
acestui satelit — care, se 
prevede, va fi lansat în 1979 
— se ridică la 63 milioane 
unități de cont (dolari nede
valorizați).

Al doilea satelit va fi lan
sat în cadrul unui proqram 
ce va fi realizat în comun 
cu N.A.S.A., program desti
nat studierii variațiilor în 
spațiu și în timp ale razeior, 
precum și studierii unor zo
ne magnetice și unde de șoc 
legate de atracția solară. Pre? 
țul acestui satelit — a cărui 
construcție va începe în 
1974 — se va ridica la 23,1 
milioane unități de cont.

Epava vaporului „Tita
nic" va rămîne pentru 
totdeauna în largul coas

telor Terrei Nova ?

LONDRA (Agerpres). — E- 
pava transatlanticului „Tita 
nic“ — naufragiat în aprilie 
1912, în timpul primei sale 
curse spre continentul nord- 
american — va rămîne oare, 
pentru totdeauna, în largul 
coastelor Terrei Nova ? Cel 
puțin așa se pare, cu atît 
mai mult cu cit eforturile 
depuse, timp de zece ani, de 
englezul David Wooley, de 
a o readuce în Anglia și a o 
transforma în muzeu pluti
tor, au rămas, pînă acum, fă
ră rezultat. Anul trecut, cînd 
se împliniseră șase decenii 
de la teribilul naufragiu în 
urma căruia au pierit 1 500

persoane, Wooley anunța- 
că este pe punctul de a 

re-

de 
se 
obține sumele necesare 
morcării și transportării epa
vei la Liverpool. Ulterior, el 
a revenit asupra declarației, 
informînd că ofertele de fi
nanțare a proiectului au fost 
anulate.

Descoperirea unui nou 
mineral

SOFIA (Agerpres). — Tî- 
nărul om de știință 
ris Kolnovski, de la 
niversitatea din Sofia,

Bo-
U- 

a 
descoperit în munții Rodopi 
un nou mineral care a și fost 
inclus în cataloage sub nu
mele de Orfeit (de Ia nume
le lui Orfeu, despre care 
spun legendele că ar fi trăit 
prin aceste locuri). Piatra 
este de culoare verde-albăs- 
truie, are o compoziție chi
mică destul de complexă și 
reprezintă o combinație rar 
întilnită în natură a săruri
lor cîtorva metale cristaliza- ș 
te concomitent.

Vaccinarea copiilor 
împotriva poliomielitei

SANTIAGO DE CHILE (A- 
gerpres). — In cadrul măsu
rilor profilactice inițiate de 
autoritățile de resort din 
Chile, peste 500 000 de copii 
între 3 luni și șase ani au 
fost vaccinați împotriva po
liomielitei pînă la sfîrșitul 
lunii martie a.c. — informea
ză ziarul „La Naclon".
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