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Ea 24 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit dele
gația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria, con
dusă de Kostadin Ghiaurov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Bulgaria, care face o vizită in 
țara noastră.

La primire au luat parte to
varășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Pa
vel Ștefan și Larisa Muntea- 
nu, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A fost de față Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R. P Bul
garia la București.

In cursul convorbirii a avut 
Ioc un schimb de vederi cu

privire la rolul important ce 
revine sindicatelor din cele 
două țări în etapa actuală, în
semnătatea deosebită pe care o 
au schimburile de informații 
și experiență în construcția 
socialismului.

In acest context, oaspeții au 
subliniat caracterul fructuos al 
convorbirilor purtate cu dele
gația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

S-a apreciat că prin dezvol
tarea conlucrării și schimburi
lor de experiență în diverse 
domenii de activitate între oa
menii muncii și sindicatele 
din România și Bulgaria se a- 
dîncesc bunele raporturi de 
colaborare și de prietenie fră
țească statornicite între po
poarele noastre, în interesul 
edificării socialismului în cele 
două țări.

In cadrul întrevederii s-a 
exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea relațiilor pe linie 
de partid, sindicat, între țări
le' noastre și s-a subliniat con
vingerea că acestea se vor am
plifica în continuare, potrivit

înțelegerilor stabilite cu prile
jul întîlnirilor și convorbirilor 
frecvente dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, ceea ce va servi la 
extinderea și adîncirea colabo
rării celor două popoare ve
cine și prietene.

Președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Bulgaria 
a transmis din partea tovarășu
lui Todor Jivkov un cordial 
salut personal adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
conducătorul delegației bulga
re ca la înapoierea în patrie 
să transmită tovarășului To
dor Jivkov, celorlalți membri 
ai conducerii de partid un sa
lut călduros și cele mai bune 
urări de succes din partea sa 
și celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului nostru.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

r.r.t. Viscoza Lupeni

„Luna aprilie,
lună de producție mărită"

Ritmicitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
Delegația Asociației Naționale 
a Micilor Agricultori din Cuba

Depășiri însemnate
la principalii indicatori in abatajele

Bilanțuri>
remarcabile la lucrările

Colectivele de salariați ale 
F. F. A. „Viscoza" Lupeni sînt 
preocupate în permanență de 
realizarea sarcinilor de plan, 
de îmbunătățirea continuă a 
calității firului de viscoză, cit 
și în momentul de față de re
cuperarea unor rămineri în 
urmă Ia producția de sfoară 
(prin montarea unei mașini noi 
de inaltă productivitate) și la 
sulfura de carbon. Filatorii, 
chimiștii și ceilalți muncitori și 
muncitoare ai fabricii sint ho- 
tăriți să intîmpine sărbătoarea 
muncii cu rezultate de valoare 
obținute Ia Indicatorii de ba
ră ai producției. Realizările de

pină acum atestă dăruirea in 
muncă, conștiinciozitatea aces
tora depuse pentru dobindirea 
celor ce și-au propus.

Astfel la zi, producția globa
lă a întregii fabrici se prezintă 
realizată în proporție de 100,7 
la sută, producția marfă 100,7 
la sută, producția de fire 100,6 
la sută. Rezultate bune s-au 
obținut și la producțifa pieselor 
de schimb, indicele de realiza
re fiind de 110 la sută. In 
fruntea întrecerii se află colec
tivele secției a lll-a finisaj tex
til, preparației chimice și ate
lierului auxiliar.

Uricaniului de pregătiri

Rîndurile de față se vor o 
modestă ilustrare a unui mo
ment petrecut în Atelierul de 
reparații cazane de la termo
centrala din Paroșeni.

La începutul acestei luni, 
moara 4 B, utilaj de importan
ță vitală pentru uzină, a in
trat în reparație capitală. In
tr-o ședință operativă s-au 
trasat principalele linii pentru 
pregătirea, atacarea și finali
zarea lucrărilor. întregul co
lectiv care urma să participe 
la repararea acestei mori, a 
hotărît: operativitate și efici
ență maximă în utilizarea po
tențialului material și uman, 
îmbinarea soluțiilor precise, 
asigurate de o asistență teh
nică corespunzătoare cu pre
cizarea ca rodul final să fie 
calitatea.

...A început munca. Să ne 
imaginăm cam ce înseamnă 
să mînuiești manual 42 plăci 
de blindaje radiale pe rînd, 
la demontare și montare, fie
care avînd o greutate de 400 
kg. Acest efort formidabil nu 
poate fi înlocuit cu o soluțio
nare de mecanizare...

Un efort substanțial au de
pus și sudorii la tăierea exfo- 
lierelor, operație care cere a- 
tenție și mai ales îndemîna- 
re. Cele două operațiuni
de demontare-montare oon-

multe zile. lucră- 
penele mecanice, plăci- 
azbest, buloanele care 
prima vedere „chițibu-

din șefii de echipă Ion Tudo- 
ran, Dragomir Lucaci, Ion 
Țențiu, sudorii Dumitru Tele- 
hoi, Vasile și Gheorghe Mi- 
trea, Petru Farcău; lăcătușii 
Mihai Soldea, Viorel Stefoi, 
Nicolae Zecheru, Vasile Far
cău, Pantelimon Lucaci, este 
cel care a realizat reparația 
capitală cu 100 de ore înaintea 
termenului fixat — succes pe 
care îl închină apropiatei săr
bători a zilei de 1 Mai.

Asistența tehnică a fost a- 
sigurată competent și fără în
trerupere de maiștrii Ion Cirs- 
tea, Iosif Sniiguleț și Ion Ca- 
ragea.

Reparația efectuată asigură 
readucerea la calitățile avute, 
la parametri funcționali ini
țiali a morii și implicit înseam
nă un aport prețios în ridica
rea gradului de siguranță în 
funcționarea neîntreruptă a 
cazanului și uniformizarea 
bunului mers a tuturor agre
gatelor.

Continuînd seria succeselor 
de prestigiu obținute la deca
da a doua — cînd procentul 
realizării sarcinilor de extrac
ție a fost de 102,6 la sută — 
colectivele de mineri de la 
E.M. Uricani înscriu în bilan
țul realizărilor, noi sporuri de 
cărbune. Formațiile de muncă 
din cadrul sectoarelor I și III, 
cu cele 711, respectiv 914 to
ne cărbune extrase suplimen
tar se situează pe locuri frun
tașe in ampla acțiune ce o 
desfășoară colectivele mine
rești ale bazinului in această 
lună de producție mărită, pen
tru a intimpina Ziua internați
onală- ar muncii — 1 Mâi -—cu 
rezultate demne de măreața 
sărbătoare.

La obținerea rezultatelor ac
tuale pe care le înregistrează 
exploatarea (+ 1 064 tone căr
bune), se dovedește deosebit 
de consistent aportul brigăzi
lor conduse de Procopie Moa- 
ter, Ștefan Nicolae, Nicolae 
Crețu, Simion Budescu, Gheor
ghe Scorpie, Ștefan Nagy 
loan Nichițelea.

E. M. PETRILA

Pină ii vine „rindul" la co
livie, schimbul iui Marin Dom
nița din brigada minerului 
Eugen Voicu, mai face un 
scurt bilanț al activității din 
ziua precedentă. Pină in pre
zent brigada lui Voicu e prin
tre primele in clasamentul ce
lor care s-au angajat cu toată 
verva minerească in această 
„lună de producție mărită" ți 
cu tone in plus in cinstea zi
lei de 1 Mai.

Foto : I. LICIU
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sumă 
rile cu 
le de 
par la 
șuri" dau și ele multă bătaie 
de cap. In plus fixarea pe rînd 
a plăcilor de blindaje radiale 
pe jumătăți în serii de cîte 21 
bucăți... cu rotire de 180 de 
grade. Sistemul de rotire a 
tamburului morii pentru înlo
cuirea blindajelor a fost la 
rîndul său verificat am putea 
zice cu ..lupa" și îmbunătățit, 
fapt care a contribuit la suc
cesul deplin al lucrării de re
parație capitală a morii 4 B.

Dar să nu omitem că moa
ra are 
inclusiv 
melcate 
ximativ

Harnicul

tamburul, cu totul, 
blindajele și bucșele 
în greutate de apro- 
30 tone.

colectiv format

Instruirea 
propagandiștilor 
din Invățămîntul 

de partid
joi, 26 aprilie, la 
sala mare a clu-

In ziua de 
ora 16,30, in 
bului Centralei cărbunelui din 
Petroșani, va avea loc instru
irea propagandiștilor din în-
vățămintul de partid. Propa
gandiștii vor ii înarmați cu
sarcinile ce le revin cu privire 
la desfășurarea convorbirilor 
finale în cadrul cursurilor.

Vor participa propagandiștii 
din întregul municipiu.

Alături de colectivele sectoarelor productive ale minei ■ 
Petrila, care au inscris pe răbojul faptelor de muncă realizări 
de prestigiu, și cel al sectorului de investiții se prezintă la 
înălțime de la începutul lunii. Minerii de aici, au acumu
lat un plus de 10 ml Ia lucrările de înaintare. Abnegația cu 
care au muncit brigăzile conduse de EUGEN TOMAȘ, PA
VEL VASILE, PETRU TATAR și ARPAD RADAR și-au spus 
cuvîntul. Tinerii din brigada lui Radar care lucrează la ga
leria transversală estică, bloc 0, orizontul XIV, pentru des
chiderea rezervelor de cărbune existente în stratele acelui 
orizont, au acumulate la zi lucrări suplimentare de 70 ml. 
Minerii acestei brigăzi sînt hotărîți, după cum ne declarau, 
ca în cinstea zilei de 1 Mai să realizeze suta de metri avan
sare. Galeria la care lucrează are termenul de finalizare 17 
mai, termen pe care ei se străduiesc să-I devanseze. Ritmul 
de muncă, rezultatele obținute pină acum, ca și abnegația cu 
care acționează pentru a răzbi tăria muntelui, sînt argu
mente sigure de reușită.

Pe linia asimilării de noi tehnologii de muncă, ieri, în 
abatajul frontal din stratul 4, panoul A, din cadrul secto
rului V, s-a trecut la extragerea mecanizată a cărbunelui 
cu ajutorul combinei TEMP — un utilaj modern și de 
productivitate ridicată, cu ajutorul căruia producția minei 
Petrila va spori considerabil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, marți dimineață, delega
ția Asociației Naționale a Mi
cilor Agricultori — A.N.A;P 
— din Cuba, condusă de Jose 
Ramirez Cruz, președintele a- 
sociației, care face o vizită în 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Aldea Mili- 
taru, ministru secretar de stat 
Ia Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Marin Constantin, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, și Titus Popes
cu, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P.

A fost de față Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, ambasa
dorul Republicii Cuba la Bucu
rești.

Exprimînd profunde mulțu
miri pentru onoarea de a fi 
primiți de secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președinte al Consiliului 
de Stat, oaspeții, au remarcat

cu satisfacție că vizita în Ro
mânia le-a p.ermis să cunoască 
realizările deosebite pe care le 
obține țărănimea cooperatistă, 
întregul popor, sub conduce
rea partidului, în edificarea 
socialismului în Republica So
cialistă România.

Membrii delegației au subli
niat, totodată, că această vizită 
le-a permis un fructuos schimb 
de experiență cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, cu specialiș
tii din diferite unități agricole. 
Jose Ramirez Cruz a transmis, 
cu prilejul întrevederii, tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros mesaj de salut din 
nartea tovarășului Fidel Cas
tro. prim-secretar al C.C. al 
P. C din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat pe con
ducătorul delegației A.N.Ă.P. 
să transmită tovarășului Fidel 
Castro un salut călduros și 
rele mai bune urări de succes.

In timpul convorbirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a îm
părtășit Oaspeților din preocu
pările poporului nostru anga
jat în înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale, de 
modernizare a agriculturii și

creștere a producției, de ridi
care- continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, al 
oamenilor muncii.

Apreciind faptul că, în spi
ritul înțelegerilor și convorbi- 

.. rilor dintre secretarul general 
al P.C.R. și primul secretar 
al C.C. al P. C. din Cuba, cu 
prilejul vizitei efectuate anul 
trpeut în România de tovară
șul Fide) Castro, relațiile bune 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre s-au dezvoltat, 
că între U.N.C.A.P. și A.N A.P. 
s-au statornicit legături rod
nice de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea promovării schim
burilor în toate domeniile, in
clusiv al agriculturii, ceea ce 
contribuie la întărirea priete
niei și colaborării diptre po
poarele român și cubanez

Luîndu-și rămas bun de la 
membrii delegației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a urat 
cele mai bune rezultate în ac
tivitatea lor, a Asociației Na
ționale a Micilor Aricul- 
tori și a rugat să transmi
tă tuturor țăranilor și specia
liștilor din agricultura cuba
neză urări de noi succese.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Kio 
Bra- 
sep- 

a-

artă infanto- 
realizat in 

Porto Alegre, 
statului 
do Sul,

Președintele 
Republicii 

Irak
va face o vizită

oficială

Animați de dorința 
înscrie în palmaresul 
mat multe realizări, 
trecute tinerii de Ia 
rația cărbunelui Lupeni au 
organizat o amplă acțiune 
pentru realizarea angaja
mentului economic pe acest 
an. In 
muncă 
să se 
să se 
cantitatea de 29 500 kg fier

de a 
lor cit 

zilele 
Prepa-

orele de entuziastă 
patriotică s-a reușit 

încarce în vagon și 
expedieze I.C.M.-ului

* »

Condiție de bază a îndeplinirii ritmice
a planului, a randamentului la front

Concentrarea eforturilor tuturor
factorilor pentru respectarea

riguroasă a programelor de lucru
Sectorul V din cadrul E.M. 

Lupeni a obținut, în primele 
două luni ale anului în curs, 
rezultate bune pe frontul căr
bunelui. In ultimul timp, însă, 
respectiv spre sfîrșitul trimes
trului I și în primele două 
decade ale lunii curente, bi
lanțul realizării sarcinilor de 
extracție este negativ. Am stat 
de vorbă cu cîțiva mineri și 
maiștri din cadrul sectorului 
pentru a vedea care cauze au 
determinat acest regres în 
activitatea productivă a colec
tivului de muncă în cauză, ca
re are o pondere destul de ri
dicată în ceea ce privește rea
lizarea producției pe ansam
blul general al minei.

— Sînt mulți mineri care 
vin la șut doar de dragul de 
a fi prezenți, nepunînd umă
rul ca lumea la ceea ce ar tre
bui să facă pentru a-și reali
za norma zilnică, ne spunea 
loan Foldeși, ajutor do miner 
în brigada de frontaliști a lui 
Vasile Rusu. Apoi, mai avem 
necazuri mari cu lemnul su
pradimensionat, cu seîndura, 
ca să nu mai vorbim de prea 
desele decuplări de curent. 
Azi, de exemplu (18. IV. a.c. 
n.n.) am stat o oră degeaba din

această ultimă cauză. E și nor
mal ca astfel să nu putem 
realiza norma de 8 tone pe 
post pe care o avem acum. 
Apoi, mai sînt și noii anga
jați care nu sînt angrenați su
ficient în muncă pe de-o par
te datorită faptului că încă 
nu s-au acomodat cu cerințe
le și rigorile — uneori ispre
— pe care le incumbă desfă
șurarea activității în subteran. 
Nici noi nu am manifest st o 
suficientă preocupare pentru 
îndrumarea, orientarea mai 
rapidă a noului angajat în 
atmosfera din subteran. O 
schimbare de optică în acest 
sens se impune din partea fie
căruia dintre noi ! (s.n.).

— Noi am dat de o intercala
re mare de steril la frontul 
nostru de lucru, care ne-a han
dicapat în mare măsură la 
realizarea sarcinilor de plan, 
ne spunea șeful de brigadă 
Ene Stere. Acum, însă, am 
început să ne redresăm, să 
mergem spre bine. Mai avem
— și încă nu puține — cazuri 
în care chiar mineri buni, cu 
experiență îndelungată, ab
sentează nemotivat cîteva zi
le la rînd, în special imediat 
după salariu (cazul lui Petru

Poclin care, de nenumărate 
ori, a ținut să promită că nu 
se vor mai întimpla asemenea 
abateri, dar tot mai continuă, 
nu se sfiește s-o... țină tot așa. 
Alți doi ortaci, care mai ab
sentau astfel, sînt și Geza Po- 
tok și Ion Olaru, dar în ulti
mul timp se pare că au luat-o 
pe drumul cel bun). Și lipsa 
unui om vechi, cu rutină în 
meserie se face simțită pe 
schimb. Ca să nu mai vorbim 
de cei noi angajați I Nici n-a
puc bine să le rețin numele, 
și ei își și bagă lichidarea... 
Un remediu — după părerea 
mea — pentru reducerea, înlătu
rarea fenomenului fluctuației, 
o adevărată... boală, care 
creează mari necazuri l-aș 
dea în plasarea celor noi 
ga.iați, pentru o perioadă 
acomodare, Ia lucrări mai u- 
șoare. Ia întreținere de pildă, 
pentru că dacă îi „arunci" i- 
mediat după terminarea ins
tructajului direct acolo unde-i 
greul, unde se hotărăște soarta 
producției, atunci...

Ionel ȚABREA 
T. MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

in tara noastră
Președintele Consiliului .ie 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a adresat președintelui Repu
blicii Irak, Ahmed Hassan 
Bakr, invitația de a face 
vizită oficială în România.

Invitația a fost acceptată 
plăcere.

Data vizitei urmează a 
stabilită pe cale diplomatică.

Al-
o

CU

fi

I
I

O reușită 
acțiune 

de
colectare 
a fierului

I
ICopii din Petro

șani participant 
la o expoziție 
internațională 

de artă

De puțina vreme la 
Casa pionierilor din 
Petroșani au fost pri
mite, dintr-o îndepăr
tată țară, diplome ca
re recunosc talentul 
plastic al cîtorva par- 
ticipanți la o mare și 
semnificativă expozi
ție. Este vorba de pri
mul salon internațio
nal de 
juvenilă 
orașul 
capitala 
Grande 
zilia, între 5—20 
tembrie 1972. La 
ceasta manifestare ar
tistică, . organizată de 
Secretariatul de 
cație și cultură 
Departamentului 
cerilor culturale, 
participat cu lucrări 
și șase copii din Pe
troșani care se pregă
tesc în cadrul cercu
lui de gravură și co
laj al Casei pionieri
lor. Ne-am adresat

plastică

Mihaela Pascu (elevă 
în clasa a Il-a care se 
află la început în gra
vură) ; „Indieni" de 
Sorin Gavriliță (clasa 
a V-a); „Bunica" și 
„Comandantul nostru" 
de Dan Maxim (clasa 
a V -a); „Prietena mea" 
de Mihaela Nica (cla
sa a Vl-a 
cipantă și 
vignon) ;

de Ion Rusu i 
V-a, lucrare < 
fost apreciată cu pre
miul I la gravură) și 
„Miner" de Liviu Că
prar (clasa a V-a).

Artista Elena Bia- 
nu conduce cercul de 
gravură și colaj de 
la casa pionierilor din 
Petroșani din 1968 și 
vorbește îndelung și 
cu duioșie despre ap
titudinile deosebite 
ale celor 180 de co
pii cu care lucrează.

i parti- 
la A- 

„Miner" 
(clasa a 
care a

*

vechi, iar suma care revine 
U.T.C.-ului (prin procentul 
de 20 la sută) se ridică la 
5 311 lei. Cu acești bani, ti
nerii preparatori de la Lu
peni au majorat la 38 000 
lei suma depusă în acest an 
în contul Comitetului^ jude
țean U.T.C. Hunedoara.

Au răspuns cu promptitu
dine la ultima acțiune și 
s-au evidențiat prin munca 
entuziastă depusă uteciștii 
Ioan Medrea, Iosif Nagy, 
Ioan Ciora, Ioan Raț, Gri- 
gore Grigoroaia, Nicolae 
Matyas, Ironim Ban, Teodor 
Alexa și alții. Ne-au sprijinit 
activ în toate acțiunile 
noastre și comuniștii 
ge Grozav, Gheorghe 
Mihai Varga.

pentru faza republi
cană, de unde se ina- 
poiau cu premii și 
mențiuni. In 1971 am 
avut primul succes 
mai mare — ia expo
ziția de la Avignon 
(Franța), cînd a fost 
atribuit premiul spe
cial pentru gravuri și 
pentru colaj unui pio
nier de la noi. 'n 
toamnă, în Brazilia, 
au fost trimise lucră- 

Țărancă

prof. ELENA BIANd, 
conducătoare a cer
cului, care ne-a vor
bit cu afecțiune des
pre copiii pe 
călăuzește pe 
le artei.

Participarea 
Hor de aici la
expoziții e mai veche 
și a avut un drum as
cendent. Cîte 4—5 lu
crări de la cercul 
nostru au fost selec
ționate, în fiecare an,

care-i 
cărări

ediț
iile 

afa- 
au

(Cont. în pag. a 3-a)
secretarul comitetului 
Preparația cărbunelui

copi- 
diverse

U.T.C., 
Lupeni

Geor- 
Pană.

Ioan POI.GAR.

I 
I 
I
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însemnătatea actelor fundamentale ale
revoluției din Tarile române de ia 1848 (I)
Ne referim la programele, 

la sarcinile revoluției, la valo
rile socială, politică și juridi
că ale actelor legislative ela
borate în cele trei țări româ
ne în anul revoluționar 1848. 

înscriind în programele sale 
revendicările maselor orășe
nești și țărănești, datorită lup
tei acestor mase, revoluția 
de to 1 848 din cele trej țări 
române a avut caracter bur- 
ghezo-democratic, Pe teritoriul 
tării noastre, pentru prima da
tă, seînteia revoluției s-a a- 
prins în Moldova. In fruntea 
nemulțumiți lor moldoveni a 
pășit la 27 martie 1 848 boie
rimea liberală moderată. Bur
ghezia s-a alăturat acesteia, 
dar n-a reușit să atragă ma
sele populare în susținerea a- 
cestei mișcări. De aceea volu
mul IV al Istoriei României 
caraterizează că ; „Mișcarea 
din martie din Iași a avut lo
tuși un caracter revoluționar 
limitat, determinat de slăbi
ciunea burgheziei și de cola
borarea ei cu boierimea libera
lă moderată interesată în in
staurarea noii orînduiri, dar 
pe calea reformelor și cu o- 
poziția conservatoare".

Adunarea care a avut loc la 
27 martie 1 848 la hotelul Pe
tersburg printr-un comitet, și-a 
redactat o moțiune intrată in 
istorie sub 
„Petițiunea 
boierilor 
moldoveni", 
de articole.
prevedea printre altele : elibe
rarea tuturor deținuților poli
tici, libertatea personală, res
ponsabilitatea ministerială, re
forma școlară, desființarea ta
xei vamale la exiportul de ce
reale, înființarea unei bănci 
naționale, desființarea cenzu
rai, alcătuirea unei qărzi ce
tățenești, dizolvarea adunării 
obștești și constituirea unei 
noi adunări, care să fie „ade
vărata reprezentație a nației". 
In petiție se mai 
nica îmbunătățire 
cuitorilor săteni", 
pracizat că din 
tactice, pentru a 
domnitor și a preveni o inter
venția țaristă, fruntașii acelei 
mișeări au înscris ca prim 
punct al programului „silnta 
păzire a Regulamentului, în 
tot cuprinsul său și fără res- 
tălmăcire".

Acestea sînt principalele 
prevederi ale primului pro
gram moldovean din 1 848, 
După cum se poate constata, 
era un program moderat bur- 
ghezo-ltberal oare nu a prevă
zut vreo măsură care să urmă
rească răsturnarea vechilor 
rânduieli și instaurarea noii 
societăți. Autorii acestei pro
clamații n-au luat în seamă 
aspirațiile maselor populare și 
pai ales ale țărănimii; ca atare 
m s-a prevăzut nimiț în lega
tară cu schimbarea situației in

denumirea de 
— proclamație a 
și notabilităților 

compusă din 35 
Acest program

cerea, grab- 
a stării lo- 
Mai e de 
considerente 
deruta pe

găsea țărănimea. in 
rezidă și explicația 
că respectiva tnișca- 
avut sprijinul maselor

care se 
aceasta 
faptului 
re nu a 
largi populare și nu s-a tran
sformat într-o revoluție adevă
rată.

Pentru o înțelegere mai te
meinică a faptelor, trebuie să 
precizăm că în conducerea 
mișcării revoluționare din 
Moldova au apărut distinct do-

rate o continuare a mișcării 
revoluționare cu mult mai 
chibzuită și mai matură ca la 
început.

In programul lor elaborat la 
Brașov Ia 12 mai 1 848, intitu
lat „Prințiplile noastre pentru 
reformarea patriei", revoluțio
narii moldoveni au înscris ca 
o revendicare de bază împro
prietărirea locuitorilor săteni 
„lără nici o răscumpărare din

u.ă grupări politice; una, de 
orientare liberal-democrată, 
formată în majoritate din e- 
lemente ieșite din, rîndurile 
burgheziei, și alta a boierilor 
liberali. In timp ce prima gru
pare, din care făceau parte 
printre alții Vasile Aecsandri, 
Costache Negri, Alexandru 
loan Cuza, Zaharia Moldovea- 
nu etc., urmărea înlocuirea i- 
mediată a regimului feudal cu 
un regim burghez, gruparea a 
doua susținea schimbarea 
treptată a societății pe calea 
reformelor. Intre aceste gru
pări politice nu s-a realizat o 
unitate de conducere și 
acțiune.

In altă privință, grupul 
voluționarilor români de 
Paris, din care făceau parte și 
Costache Negri, Vasile Măli- 
nescu, Iancu Alecsandri, Teo
dor Râșcanu hotărăsc să dea 
revoluției din Moldova șl Țara 
Românească o organizare uni
tară, pe baza unul program 
comun. Se exprimau însă 
puncte de vedere diferite în 
ceea ce privește desfășurarea 
propriu-zisă a revoluției. In 
timp ce N. Bălcescu propunea 
să se adune cu toții în Mun
tenia și, după izbucnirea revo
luției, să treacă și în Moldova, 
revoluționarii moldoveni erau 
de părere că în cele două 
țări române „mișcarea să fie 
simultană". Aceste deosebiri 
de vederi au făcut ca grupa
rea liberal-democrată de la 
Iași să Înceapă mișcarea îna
inte ca revoluționarii aflați In 
străinătate să ajungă în tară 
și fără o pregătire temeinică.

Acestea au fost cauzele ca
re i-au imprimat programului 
moldovean un 
mist. Desigur, 
masă și fără o 
nică, mișcarea 
Astfel, s-a încheiat prima eta
pă a mișcării revoluționare 
din Moldova. Prima etapă pen
tru că, după înăbușirea miș
cării din 1 848 din Moldova, o 
parte a elementelor burgheze 
înaintate s-au manifestat de
stul de concludent cînd și-au 
formulat aspirațiile lor politi
ce, sociale și economice in 
proiectele de la Brașov și 
Cernăuți ce trebuie copside- . J .................... . ia.........

partea lor", era o măsură 'le 
soluționare radicală a proble
mei țărănești.

De asemenea, în programul 
de la Brașov apărea peniru 
prima dată concretizată și a- 
ceae a unirii și independenței 
naționale „unirea Moldovei și 
Valahiej într-un singur stat 
nealiniat româneșc", împreju
rările nefavorabile nu permi
teau. deocamdată, și unirea cu 
Transilvania.

In luna august 1 848, la 
Cernăuți Kogălniceanu

caracter refor- 
fără o bază de 
pregătire temei- 
nu putea birui.

PUNCTE
DE VEDERE

Cu finețe
Fiindcă tot sintem în ramura 

comerț, să mai amintim un fapt. 
El se petrece zi de zi, impertur
babil în scurgerea lui (și a tim
pului pierdut, și a banilor pier- 
duți), în cartierul Aeroport pe 
adresa „complexul comercial din 
extremitatea cartierului, secția 
mecanică fină a cooperativei 
„Unirea".

Adresa e exactă, adresantul 
necunoscut. Spațiul comercial o- 
cupat de această secție e încă
pător, dar cu rentabilitate zero. 
Meseriașii n-au clienți, clienții 
nu-i găsesc niciodată pe meca-

De-ale
aceste rîn- 
tîrg, piață 
Prețuri, de

Astăzi, cînd scriu 
duri, e vineri. Zi de 
mare, mărfuri multe, 
asemenea, multe, care evoluea
ză în piața neorganizată, după 
străvechea lege a cererii și o- 
fertei. Dacă „evoluția" o ia cî- 
teodată pe sărite, nu e din vi
na celui care își ia răspunderea 
însemnărilor de față.

Cumpărător ca toți 
torii, am trecut și eu 
„mercurialului" afișat 
din Petroșani, Am renunțat 
mă mai întreb (ca altădată) da
că nu cumva administrația pie
ței socotește că mercurialul tre
buie ținut la zi (și respectat) doar 
miercurea, în celelalte zile scă-

cumpără- 
prin fața 

în piața 
să

Vaccinare

formulează un nou program al 
revoluției intitulat ..Dorințele 
partidei naționale în Moldova". 
Aplicarea acestui program în
semna anularea Regulamentu
lui organic, 'egalitatea oameni
lor în fața legii și împroprie
tărirea clăcașilor prin despă
gubire etc. Se aprtecia că u- 
nirea Moldovei cu Țara Ro
mânească trebuie să fie «che
ia de ixrită" a viitorului e- 
dificiu național; în adunarea 
obștească aleasă urmau să fie 
reprezentate toate clasele so
ciale, Se prevedea de aseme
nea desființarea robiei, secu
larizarea averilor mănăsti
rești, instruirea egală și gra
tuită pentru toți cetățenii etc.

In concluzie, în contextul a- 
cestor împrejurări, în evoluția 
mișcării revoluționare, în an
samblul lui trebuie, apreciat 
programul moldovean din 1848 
în legăturile cu influențele 
reciproce pe care le-a avut cu 
revoluția din Țara Românească 
și Transilvania. In acest fel 
mișcarea din Moldova a rele
vat faptul că orînduirea feuda
lă trebuia înlăturată de forțe
le progresului.

Nicolae WARDEGGER

I
I

Muzeu/ județean din Bra
șov dispune de o valoroasă 
cQlecție de piese numisma
tice alcătuită din două te
zaure antice, unul din te- 
tradrahme macedonene, de
scoperit la Simpetru și altul 
de denari 
datînd din 
cană, scos 
sie. Rețin 
nede de aur purtind efigiile 
lui Alexandru cel mare și 
împăratului bizantin Theo
dosius al II-lea. Din colec-

Ce aduce nou actualul cod

antipoliomielitică
Intre 23 și 30 aprilie se 

desfășoară în întreaga tară 
ultima etapă a acțiunii de 
imunizare antipoliomielitică 
din acest an. Vaccinul va fi 
administrat pe cale bucală, 
în cadrul circumscripțiilor 
sanitare.

In această etapă se va apli
ca doza a Iii-a de trivaccin an- 
tipoliomielatic copiilor năs- 
cuți între 1 decembrie 
— 1 decembrie 1972, 
a II-a copiilor născuți 
luna decembrie 1972 și 
I copiilor născuți în 
ianuarie și 
precum și celor omiși în e- 
tapele de vaccinare din ia
nuarie și februarie a.c.

La această acțiune sînt 
invitați a-și prezenta copiii 
la circumscripțiile teritoria
le atît localnicii, cît și fa
miliile cu domiciliul flotant 
sau care se află ocazionai 
în localitate.

(Agerpres)

1971 
doza 

în 
doza 

lunile 
februarie 1973,

al muncii (III)

romani de argint, 
perioada republi- 
la lumină la Dir- 
atenția două mo-

Caleidoscop

★

O acțiune a A. C. K

Pentru ca automobilele să polueze
cît mal puțin aerul

ția Medievală, cupnnzmd 
aproape toate monedele bă
tute in Europa, se remarcă 
galvanoplastiile executate 
de renumitul bijutier brașo
vean A. Resch, care a copi
at toate emisiunile princi
pilor Ardealului.

Răspunderea disciplinară

Și materială

nicii fini. Finețea acestora mer
ge chiar mai departe. Nici nu 
ciștigă, dar nici nu reclamă că o 
duc rău cu cîștigul.

Situație în care ne întrebăm : 
oare, ce rentează și ce nu ren
tează ?

Rentează, centru comerț, să 
ții lacătul pe o ușă Iar sala 
(destinată unor activități cu be
neficii planificate) să 
folositoare ?

Rentează pentru 
fini, un atelier fără
Oare ce activități se vor fi des- 
fășurînd pe-acolo ? Știe' cineva ?

stea ne-

mecanicii 
clientelă ?

zeilor
pînd de sub îndatorirea ce de
curge dintr-o regulă de comerț. 
(Denumirea mercurialului nici nu 
are legătură cu vreo zi din săp- 
tămînă).

Dar, nu am renunțat să mă 
întreb de ce tabla cu acest nu
me, e otît de uitată de zeul 
Mercur, ca șl de administrația 
pieței, ca și cînd ar fi o simplă 
hîrtie dintr-un formal plan de 
măsuri. Știm, cu certitudine, zeul 
amintit eliminase, la timpul său, 
orice formalism în muncă. De 
ce, după atîția ani, administra
ția pieții din Petroșani nu-i ur
mează exemplul ?

I. MUSTAȚĂ

In spiritul recentului proiect de lege privind protecția 
mediului înconjurător Automobil Clubul Român va efectua, 
pentru membrii săi, în mod gratuit, începînd din zilele urmă
toare, în cadrul reviziilor tehnice anuale șl analiza gazelor 
de eșapare Astfel, prin aparatura modernă de care dispu
ne, A.C.R. va stabili dacă motorul automobilului verificat 
se încadrează în limitele admisibile de evacuare în aer a u- 
nor produse cu acțiuni nocive.

Acțiunea se va desfășura, pentru început, in marile cen
tre urbane cu un grad mai mare de motorizare, ca, de pildă, 
București, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași, Ploiești, Craiova, Pi
tești, Oradea. Pe măsura dotării cu noi aparate, Automobil 
Clubul Român va extinde analiza amintită și în alte orașe.

(Agerpres)

In apropierea satului Su- 
sani, din județul Timiș, a I 
fost descoperit un sanctuar I 
ce conține peste 70 de pie- 
se ceramice, așezate după 
un anumit ritual de inci- . 
nerare. Cercetate de specia
liștii muzeului din Lugoj, a- i 
ceste piese — compuse din | 
străchini și ceșcuțe, orna- | 
mentale bogat cu forme In | 
spirală și lustruite cu gra- I 
fit de o finețe remarcabilă I 
— datează din epoca de in- I 
cepul a fierului (anii 1 150- I 
1 100 i.e.n.j, cind in aceste I 
ținuturi trăiau triburi de ori- • 
gine tracă. După opinia unor 
renumit! cercetători din țară 
și de peste hotare, care an 
văzut materialul ceramic de- . 
scoperit, ofranda din sanc
tuarul de la Susan! este . 
considerată a fi prima desco- | 
perire de acest fel din pe- i 
rioada hallstatului timpu- | 
riu. cunoscută pînă acum in I 
Europa și pe alte continen- I

potrivit acestei proceduri, cer
cetarea prealabilă a abaterii și 
ascultarea salariatului (a sus
ținerilor sale în apărare) sînt 
faze obligatorii, în lipsa lor 
actul de sancționare nefiind 
valabil.

împotriva 
nare, noul 
contestației
de zile de la comunicare, mo 
dificînd, astfel, termenul de 15

sancțiunii discipli- 
cod prevede calea 
în termen de 30

muncă, 
rigu- 
re gu- 

de

sau pe calea deciziei de impu
tare care trebuie emisă în cel 
mult 60 de zile (față de 30 de 
zile, în vechiul cod) de la data 
cînd cel în drept să dea deci
zia a luat cunoștiință de pro
ducerea pagubei. Este de men
ționat că și pagubele proveni
te din sume încasate pe ne
drept de către salariat se re
cuperează tot pe calea deciziei 
de imputare sau a angajamen

tului de plată.
In caz de desfa

cere a contractu
lui de muncă, îna
inte ca 
in cauză 
păgubit

Necesitatea respectării rigu
roase a disciplinei socialiste 
a muncii, decurge din noile 
relații de muncă — din dubla 
calitate a fiecărui membru al 
colectivității: aceea de pro
prietar și producător — cît și 
din procesul de înfăptuire a 
obiectivelor societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Subliniind această necesita
te, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu, la Conferința 
Națională a parti
dului recomanda :
„O deosebită aten
ție trebuie acor
dată întăririi dis
ciplinei în 
respectării 
roase a 
lamentelor
ordine interioară, 
asigurării condițiilor ca fieca
re lucrător să folosească în 
mod eficient întregul timp de 
lucru".

Important mijloc de educare 
a oamenilor muncii, răspunde
rea disciplinară — ca și cea ma
terială — contribuie la o mai 
bună organizare a activității 
și la formarea, unei atitudini 
socialiste față de muncă.

In noul cod al muncii, insti
tuția răspunderii disciplinare 
este mai bine reglementată 
prevăzînd, pentru prima dată, 
atît recompensele (trepte și 
gradații la salarii, gratificații, 
premii, distincții, evidențieri 
și înscriere în cartea de o- 
noare) cît și sancțiunile (mus
trare, avertisment, retragerea 
de trepte și gradații, retrogra
darea în funcție sau în catego
rie, reducerea salariului sau 
a indemnizațiilor de conduce
re precum și desfacerea con
tractului de muncă). Totodată 
noul cod dă și definiția aba
terii disciplinare : încălcarea cu 
vinovăție de către cel încadrat 
în muncă a obligațiilor sale 
de serviciu, inclusiv a norme
lor de comportare.

O prevedere nouă este și a- 
ceea potrivit căreia colectivul 
compartimentului din care fa
ce parte cel vinovat are facul
tatea de a lua în dezbatere a- 
baterea săvîrșiță și să ceară 
conducerii unității, aplicarea 
de sancțiuni disciplinare.

In legătură cu procedura de 
cercetare a abaterii Și de a- 
plicare a sancțiunii, ea este 
procedura prevăzută de Legea 
1/1 970 (art. 13). Reamintim că

persoșna 
să fi dss- 
unitalea, 

executarea se 
face de 
tatea în 
angajat

i, 
va 

uni
s’a

cu grupul vocal sab

Gheorghe Popa.

Foto : Ion LICIU

zile prevăzut de Legea 1/1970.
Spre deosebire de răspunde

rea disciplinară — care are un 
caracter educativ și sancțio- 
nator —, răspunderea materia
lă pentru pagubele suferite de 
unitate are un caracter educa
tiv și reparator, izvorît din 
funcțiile ei : de apărare a so
cietății socialiste și de ocroti
re a intereselor celor înoadrați 
în muncă.

Răspunderea materială este 
o răspundere contractuală — 
ia baza sa fiind contractul de 
muncă —~ limitată la 
produsă (fără beneficiile ne
realizate) și întotdeauna in
dividuală chiar dacă paguba 
este produsă de mai multe 
persoane. In acest ultim caz, 
se ține însă seama, la stabili
rea răspunderii, de contribuția 
fiecăruia din cei ce au provocat 
paguba.

Pentru angajarea răspunde
rii materiale trebuie să exis
te : o abatere de la îndatoriri, 
o vină — care trebuie dovedi
tă de conducerea unității — 
și o pagubă efectivă și actuală 
(nu și viitoare, chiar dacă as
te certă și previzibilă), produ
să în legătură cu 
(nu și una străină 
de muncă, cum ar 
paguba produsă de 
urmare a unei curse clandes
tine cu mașina unității, caz în 
care răspunderea va fi civilă 
și deci, integrală).

Constatarea pagubei trebuie 
să se facă în cel mult 3 ani de 
la data producerii. Paguba 
poate fi recuperată pe baza u- 
nui angajament de plată scris

către
care
persoana 

respectivă. In caz de neînca- 
drare în muncă a acesteia, ur
mărirea se va face în bunu
rile pe care le are.

împotriva deciziei de impu
tare și a angajamentului de 
plată (cînd se constată, ulte
rior semnării lui, că suma re
ținută nu este, totuși, datora
tă) cel în cauză se poate adre
sa în 30 de zile de la comuni
care cu contestație, la comisia 
de judecată sau',' după ca?, la 
judecătorie (cînd litigiul de
pășește 5 000 let).

paguba Este dte ntdtițronat că in ac
tualul cod e prevăzută și obli
gația unității de a despăgubi 
pe cel încadrat în muncă dacă, 
din culpa ei, acesta a fost pă
gubit (printr-o desfacere aou- 
zivă a contractului, neexecuta- 
rea hotărîrii de reintegrare, 
neacordarea preavizului de 
15 zile, etc.). Se crează astfel, 
sub aspectul dezdăunării, un 
regim de egalitate între părți.

Actualul cod al muncii, pre
văzînd pentru cel încadrat în 
muncă obligația de a îndeplini 
întocmai și la timp, sarcinile 
ce i se încredințează, obligă, 
totodată, organele de condu
cere ale unității respective ne 
a preveni abaterile de la 
ciplina muncii, acționînd 
potriva oricărei lipse de 
pondere, a oricăror fapte 
care se aduc pagube avutului 
obștesc.

munca sa 
de raportul 
fi, de pildă, 
un șofei ca

dis-
ttn-
răs-
onn

David MANIU, 
procuror șef al procuraturii 

locale Petroșani

Podul de peste Bosfor

Și 
care 

de

Podul care se construiește 
peste Bosfor cu contribuția 
Turciei, Angliei, Italiei 
R. F. Germania și 
va lega direct Europa
Asia, va fi gata peste apro
ximativ un an. Ca mărime el 
va fi cel de-al patrulea pod 
suspendat din lume, avînd e- 
cartaj liber portant, o lungi
me de 1 074 m, cu șase cu
loare carosabile și două tro
tuare pentru pietoni. Perico
lul cutremurelor din aceas
tă regiune a făcut necesare 
construcțiî speciale, a căror 
valoare se ridică Ia aproape 
150 milioane

Cibernetica

mărci.

în colhozuri
In regiunea 

se amenajează, în 
primul centru de informare- 
calcul pentru coordonarea 
producției cu ajutorul mași
nilor electronice de calcul. 
Sistemul automatizat de con
ducere, cu folosirea unor 
mijloace de comunicație cu 
acțiune foarte rapidă și a u- 
nor metode matematice de

Odesa’fU.R.S.S.)
prezent,

La Casa de cultură din Pe- 

troșani se repetă o nouă pie-

îndrumarea profesorului

A

In atentia
pescarilor sportivi

prelucrare a informației, 
fost introdus pînă acum în 12 
colhozuri și sovhozuri 
regiunea amintită. Acest 
viciu permite reducerea 
pilor morți la tractoare 
alte mașini, asigură o rapidă

din 
ser- 
tim-

Și

francezi au detectat 
sie luminoasă, roșie, 
bișnuită în regiunile 
riale. Faptul 
neașteptat și 
că fenomenul 
de „ploaia"

o emi- 
neo- 

ecuato- 
totuleste cu

se presupune 
a fost produs 
de protoni de

dulce denumită „monellin", 
care este mai dulce de trei 
mii de ori decît zahărul și 
de aproape 6 ori decît zaha- 
rina. Avîndu-se în vedere o- 
riginea sa naturală, este po
sibil ca monellinul să fie u-

In conformitate cu Or
dinul Ministrului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și 
Apelor, se interzice pescui
tul sportiv în toate bazinele 
din țară, în perioada 23 a- 
prilie — 23 iunie 1 973, cu

excepția celor administrate 
de Asociația Generală a Vî- 
nătorilor și Pescarilor Spor
tivi, în care pescuitul aste 
interzis în perioada 2 mai — 
23 iunie 1973.

(Agerpres)

duce un impuls puternic de 
curent electric ce descompu
ne brusc conductorul. Ca 
urmare, se formează o foarte 
puternică undă de șoc, care 
sparge roca, fără a produce 
însă unde seismice, Expe

ȘTIINȚA LA ZI

— sînt digitalizate și înregis
trate pe o hologramă cu aju
torul unui aparat de lectu- 
rare cu laser, cu o viteză de 
250 000 de unități de infor
mație pe secundă. Cartelele 
respective pot fi extrase au
tomat din stocajul central sî 
proiectate în numai 10 se
cunde. înregistrările pot fi 
conservate pentru foarte 
mult timp, fără riscul de a 
fi degradate, nefiind atacate 
de praf și avînd o mare re
zistență Ia manipulare.

Bătăile inimii Ia telefon
transferare a utilajului teh
nic, deplasarea pe teren a 
brigăzilor speciale de repa
rații etc. Dispecerizarea a 
asigurat, de exemplu, la un 
singur colhoz, reducerea ter
menelor semănatului și recol
tării cerealelor cu 3-5 zile și 
economisirea unor cheltuieli 
în valoare de 10 mii de ru
ble.

înaltă energie, proveniți din 
magnetosferă in zona ecua
torială. Descoperirea consti
tuie, după opinia specialiști
lor, un pas important în cu
noașterea mecanismelor de 
captare a particulelor de înal
tă energie în magnetosferă.

tilizat ca înlocuitor al sub
stanțelor sintetice — zahari-, 
na, xilitul, scorbitul — ce se 
folosesc în prezent în ali
mentația diabeticilor.

riențele cu noua instalație 
au demonstrat marea ei efi
ciență.

Albumină dulce

Auroră ecuatorială ?
Interpretînd rezultatele li

nei experiențe efectuate de 
satelitul „D2A", specialiștii

Un grup de chimiști ame
ricani a separat din fructele 
plantei tropicale Discoreofii- 
Hum. răspîndită în regiunea 
Africii occidentale, o sub
stanță albuminoidă foarte

Electricitatea dislocă 
rocile

Holograme pentru 
memorii

La Institutul rutier 
cetări științifice din 
(U.R.S.S.) s-a pus Ia 
instalație specială pentru dis
locarea rocilor mari, denumi
tă ..Impuls", care funcționea
ză 
cu dimensiuni mici se intro-

de cer-
Minsk 

punct o

astfel : intr-un conductor

In Anglia se experimen
tează un sistem de lecturare 
pe baza unor holograme în 
vederea punerii la punct a 
memoriilor ordinatoarelor, 
care pot fi citite atît de om, 
cît și de mașină. Microfoto- 
grafiile clasice ale imagini
lor vizuale — cuvinte, litere, 
cifre, fotografii, desene etc

La Universitatea din Frank
furt pe Main (R.F.G.) func
ționează de mai multă vreme 
o stație de supraveghere de 
către medic prin telefon, a 
pacienților obligați să trăias
că cu un stimulator cardiac. 
Acest lucru este posibil dato
rită branșării la aparatul te
lefonic a unui emițător spe
cial, care conferă bolnavu
lui un sentiment de siguran
ță în plus, îl scutește de 
timpul pierdut cu deplasarea 
la clinică și așteptarea rîndu- 
lui la consultație.
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Drumeție în circuit

Ro-

în 
s-a

Aflăm de la organele de ordine
Baiul lui Baia

Două abateri constituie mo
bilul... baiului în care a ajuns 
conducătorul auto Aurel Baia 
din comuna Banița, angajat la 
sectorul I. G. L„ Petroșani. 
Prima : în ziua de 30 martie 
a.c., orele 21, iără vreo apro
bare din partea conducerii sec
torului amintit, a urcat la vo
lanul mașinii nr. 31 HD 2120, 
pe care o avea în primire co
legul Iui Manoilă Bărăianu, și 
a dat fuga în interes personal 
pînă acasă. A doua : ajuns la 
Banița, i-a venit ideea să eco
nomisească drumul înapoi pînă 
Ia Petroșani și a „parcat" ma
șina în... ogradă. Știa el că 
articolul 7, punctul 16 din 
H.C.M. 2 507/1969 formulează 
tocmai interzicerea parcării 
autovehiculelor aparținînd în
treprinderilor la domiciliul 
conducătorilor auto dar... A fă
cut-o totuși și... l-a costat 110 
Iei amendă, bani plătiți peșin.

Atenție, 
nu numai 
mersului, 
Altfel...

conducători auto, 
pe drum, în timpul 
dar și la parcare.

La comisia de judecată nr. 3 
a Consiliului popular munici
pal au fost înregistrate în a- 
cest an 60 de plîngeri și recla-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

■■

efect scontat
Pe marginea articolului de 

intervenție la cererea citito
rilor, intitulat ,.Cu liftul 
urcînd etajele pe.., scări" (pu 
blicat în „Steagul roșu" nr 
7 287), conducerea l.G.L. Pe
troșani ne răspunde : „Situa 
ția ascensoarelor din orașul 
Lupeni, refatată pe larg în 
coloanele ziarului, este pe 
deplin adevărată. înainte de 
apariția articolului respectiv, 
cu circa o lună, în urma con
troalelor efectuate, s-au con
statat deficiențe, pentru care 
am aplicat sancțiuni la o par
te din personalul de întreți
nere, însă fără efectul total 
scontat. La controlul oficial 
al organelor inspecției de 
stat din 5 aprilie 1973, din 
nou s-au constatat grave de
ficiențe fiind oprite ascensoa
rele care nu prezentau sigu
ranță deplină în circulație 
pentru care iarăși s-au apli
cat sancțiuni bănești și ad
ministrative

Situația a fost generată a- 
tît de slaba pregătire profe
sională cît și de lipsa de in
teres în perfecționarea profe
sională, lipsa de disciplină și 
respect și uneori din lipsă de 
piese...

Fenomen meteorologic neobișnuit
Marți dimineața, în sudul 

țării, s-a semnalat un feno
men meteorologic interesant: 
ploaia căzută a avut o culoare 
cenușiu-gălbuie, puțin obișnu
ită.

In legătură cu acest fenomen, 
Elena Milea, cercetător-meteo- 
rolog, a subliniat că el se da
torează unui transport de praf 
provenit din nordul Africii, 
respectiv din Algeria și Tuni
sia, în urma creării unei zone 
depresionare. Această zonă a 
determinat o intensificare ,a 
vîntului, fapt care a dizlocat

opiniei colectivului
La Exploatarea minieră Dîl- 

ja gazeta satirică își trăiește 
din plin viața. Prin interme
diul ei se aduc usturătoare 
critici celor certați cu norme
le de disciplină. Iată un e- 
xemplu : in ultimul număr al 
acestei gazete au fost „defe
riți" opiniei colectivului mai
ștrii Iosif Pallfi. șeful atelie
rului mecanic, Ioan Doană, 
de la separație, Aurel Perin
de, din compartimentul elec
tromecanic și Gheorghe Bor- 
hină, de la lămpărie. Toți

mâții. Majoritatea conflictelor 
au ca motive insulte și loviri 
care, în cele mai multe cazuri, 
cu mai multă reținere și înțe
legere reciprocă, nu s-ar mai 
fi produs. Poate tocmai cal
mul, luciditatea și înțelegerea 
pregnante în evoluția dezbate
rilor din cadrul comisiei de 
judecată au condus Ia stinge
rea celor mai multe din intrigi 
prin împăcarea părților. Cu 
Constanța Bobircă și Ioana 
Șoaită, vecine de apartament 
pe str. Păcii, cartier Aeroport, 
cu toată străduința depusă în 
cinci ședințe consacrate solu
ționării cauzei, comisia de ju
decată nu a putut determina 
împăcarea părților, ajunse în 
fața ei datorită insultelor re
ciproce. Pînă la urmă a tre
buit să aplice celor două veci
ne o măsură de influențare 
obștească și anume cite o a- 
mendă de 1500 de lei la fie
care. Exemplul arată convin
gător că atunci cînd lipsesc 
autocontrolul, calmul și înțe
legerea intervine măsura ad
ministrativă, amenda. E mai 
bine așa ?

Nerespectînd obligația ce o 
avea să reducă viteza în 
curba, lipsită de vizibilitate, 
în care se afla, pînă Ia limita 
evitării oricărui pericol, și să 
păstreze distanța reglementară 
față de autovehiculul din față 
pentru a preîntîmpina tămpo- 
narea în cazul cînd acesta în-

Momentan, cu acești oa
meni trebuie să executăm 
întreținerea, pe parcurs vom 
căuta înlocuirea celor neco
respunzători, sub toate as
pectele. Au fost puse în sta
re de funcționare 5 din cele 
9 ascensoare care nu funcțio
nau, 3 cu motoarele arse și 
unul din troliu! defect. S-au 
aplicat unele măsuri organi
zatorice, printre care și 
troducerea schimbului 
între orele 14—22 pentru 
tervenții. Tehnicianul cu 
censoarele din colectivul 
conducere se preocupă intens 
cu punerea la punct în con
tinuare a deficiențelor

Este, credem, binevenită 
soluția de a viza direct per
soanele care prin sarcinile 
de serviciu au aceste obliga
ții. Aceasta constituie un a- 
jutor pentru conducerea în
treprinderii și considerăm 
că și pentru cei în cauză.

Credem că și înfăptuirea 
ideii de a publica în ziar u- 
nele articole educative pen
tru populație, cu privire la 
situația de a exploata, îngri
ji și poate de a supraveghea 
ascensoarele, ar contribui în 
mare măsură la evitarea a- 
cestor situații neplăcute".

praful, ridicîndu-1 în straturi
le superioare ale atmosferei. 
Printr-o circulație atmosferică 
sud-sud-est, acest praf a fost 
transportat spre zonele noas
tre unde vîntul a slăbit din 
intensitate și, odată cu feno
menul de condensare, praful 
a putut ajunge la suprafața 
pămîntului împreună cu stro
pii de ploaie.

Un asemenea fenomen s-a 
mai înregistrat la noi în țară 
în anul 1959, tot în cursul lu
nii aprilie.

(Agerpres)

în

la

fac parte din sectorul VI ge
neral. Dar ce au săvîrșit ? 
Toți acești patru maiștri au 
consumat băuturi alcoolice 
incinta exploatării.

Măsura de a fi criticați
gazeta satirică o socotim bi
nevenită și eficientă. Dacă 
nu se va dovedi așa, gazeta 
satirică mai poate oferi locul 
cuvenit unor astfel de aba
teri și în alte ediții.

C. OLTEANU

Dezvoltarea în ritm con
tinuu a industriei turistice 
din țara noastră îndeamnă 
un număr tot mai mare de 
oameni ai muncii, amatori 
de drumeție, de a se folosi 
de condițiile ce li se pun la 
dispoziție în scopul cunoaș
terii pe viu, la fața locului, 
a înnoirilor, transformări
lor ce au loc pe harta 
mâniei contemporane.

O astfel de excursie 
circuit, cu autobuzul, 
organizat, pentru zilele de 
28—30 aprilie a.c., de către 
filiala din Petroșani a 
O.J.T. Deva, pentru un nu
măr de 40 muncitori ai 
E. M. Paroșeni, care vor a- 
vea ocazia să viziteze locali
tățile de pe traseul Paroșeni
— Tg. Jiu — Rîmnicu Vîl- 
cea — Pitești — Curtea de 
Argeș — Cîmpulung Muscel
— Bran — Poiana Brașov 
—- Sibiu — Sebeș — Paro
șeni.

O ilustrată pe adresa

usca*

Cineva, ne-a relatat
Care e, de fapt, pricina !
Că, la... I.G.C.-a-nghețat 
„Cineva" sau chiar... mașina.

cetinește viteza ori oprește, 
conducătorul auto Mihai Vero 
(din Petroșani, str. Jiului, nr. 
11), n-a mai putut evita, în 
ziua de 4 aprilie a.c., lovirea 
autoturismului nr. 1 HD 5 492 
condus de Ernest Costandt 
din Lupeni. Consecințele: a- 
varierea ușoară a autoturismu
lui, o amendă administrativă 
și suportarea contravalorii re
parațiilor necesare.

Nu era mai rațională și mai 
puțin costisitoare respectarea 
normelor de circulație, tova
rășe Mihai Vero ?

I 
I
I
I
I
I

Pe strada Independenței din cartierul Aeroport - Petroșani, zilele trecute am intilnit in 
spatele blocurilor 18-20 ceea ce... vedeți în această ilustrată. O... gospodină ne-a zis că n-a 
văzut mașina salubrității in acea săptămînă pe acolo... Și, se pare, avea dreptate. Nu știm dacă 
tot atit era ți de... corect ca „noianul" de rufe să fie etalat la soare așa... in văz... cînd fiecare 
bloc dispune de uscâtorie. Să dăm crezare, atunci „gurilor rele" care zic despre aceste 
torii că s-au transformat in... menajerii -zoo și depozite „botanico-culinare" ?

Minerul
Lupeni

a pierdut
la Deta...

Agenda campionatului
județean de fotbal

Mai întîi, rezultatele înregistrate în. etapa de duminică î 
Parîngul Lonea — Preparatorul Lupeni 4—0 ; Streiul Baru 
— Preparatorul Petrila 1—1 ; Energia Paroșeni — Minerul 
Vulcan 2—1 ; Utilajul Petroșani — Minerul Aninoasa 0—4 ; 
Preparatorul Coroești — Minerul Uricani 2—0.

Cum, la fel de enigmatic 
Ni se pare ca... grămada 
De gunoi, „căscînd" apatic 
Doarme, așteptînd... zăpada !

Nu-nțelegem la ce bun 
Rufele să stea în soare, 
Cînd... pe ele mai mult fum 
Se depune-adus de... boare ? !

Sau, și-a zis iar „cineva", 
Dacă rufe-mpestrițate
Pot să stea... pe „undeva"
Un... gunoi, de ce nu poate ? !

»

1

(Urmare din pag. 1)

Maistrul miner Aurel Ghi- 
nea opina, în legătură cu îm
bunătățirea activității produc
tive în abatajele sectorului, 
astfel : „Ar trebui să existe 
6 cointeresare mai mare a tu
turor factorilor direct răspun
zători de bunul mers al pro
ducției, în rezolvarea diferite
lor probleme ce se ivesc în 
timpul lucrului și care se cer 
operativ soluționate. Am a- 
vut, avem și poate încă vom 
mai avea — dacă nu se iau 
măsuri mai eficiente în cel 
mai scurt timp — greutăți eu 
materialul lemnos. Pe lîngă 
faptul că majoritatea cantită
ților de lemn de mină 
sînt dirijate spre abataje 
verzi, umede și, uneori, 
pradimensionate (cum a 
azi, de exemplu 18. IV.
n.n.) stocul ,ce urma să intre 
în subteran pe Ia puțul 7), nu 
sînt aprovizionate cu material 
suficient fronturile de lucru, 
pentru a se dispune cel puțin 
pentru un schimb de lemn de 
rezervă. Ba mai mult' cei de 
la transport (sectorul XII) aen- 
tru a-și justifica prezența lor 
în depozit, — mai nesocotesc h- 
neori normele stabilite, per- 
mițîndu-și să încarce căru
cioarele destinate să fie diri
jate spre subteran direct din 
vagoane, astfel — fără o prea
labilă sortare și o dozare ra
țională — 
de multe 
convoaie 
asemenea 
îndoială, producția stagnează..

— Mai este încă o problemă 
acută la ora actuală,i care ne 
dă și ne va mai da încă mare 
bătaie de cap, dacă nu -e va 
rezolva cît mai repede — a in-

re 
sînt 
su- 

fost

e de mirare că 
minerii refuză

- nu
ori 

întregi încărcate cu 
lemn. Și atunci, fără

Realizări ale tehnicii românești
Prestigioasă reprezentare 

la „Estimo ’73“
Sub genericul „Estimo '73*', 

Complexul expozițional din 
Capitală va găzdui, între 6 și 
13 mai, Expoziția internaționa
lă de mașini și echipamente 
pentru silvicultură, industria 
lemnului, transporturi, con
strucții și instalații. Pe o su
prafață de circa 12 500 mp (din 
care 6 500 mp în interior și 
6 000 mp în exterior), vor fi 
prezentate ultimele creații l»h- 
nice de profil : echipamente, 
mașini, utilaje și accesorii 
pentru silvicultură și exploa
tarea lemnului, pentru prelu
crarea primară a lemnului, fa
bricarea mobilei, industria hîr- 
tiei, pentru transporturi 
teriale de construcții.

Țara noastră, care 
ponderea principală a

și .na-

deține 
supra-

Lagăre lubrificate cu aer
După atenuatorul de zgo

mot „Silens Coandă", instala
ția de ventilare „Ejex-Coan- 
dă“, ambele bazate pe folosi
rea efectului ce poartă nume
le marelui savant român, cer
cetătorii Institutului de crea
ție științifică și tehnică din 
București prezintă o nouă pre
mieră de prestigiu — lagărele 
lubrificate cu aer. Datorită re
marcabilelor lor proprietăți : 
capacitatea de a lucra la tura
ții mari, o înaltă precizie de 
rotație, un coeficient de fre
care scăzut și ca urmare o 
funcționare fără încălzire și 
cu pierderi reduse de putere, 
precum și un nivel scăzut de 
zgomot și vibrații, lagărele a- 
mintite s-au dovedit a fi ex- 

tervenit în discuție maistrul 
miner principal Florea Abrn- 
dean. Mă refer la ajutorul 
foarte slab pe care-1 primim 
din partea electricienilor ca
re, de nenumărate ori, au pot 
— din lipsă de efectiv și per
sonal calificat — să soluțione
ze avariile și celelalte defec
țiuni ce se ivesc în raza revi- 
rului (Astăzi, de exemplu, s-a 

Respectarea riguroasă
a programelor de lucru

stat o oră din cauza decuplă
rii curentului, la brigada lui 
Vasile Rusu). Cînd se întîm- 
plă o defecțiune care compor
tă din partea electricianului de 
serviciu chemat să o remedie
ze cunoștințe temeinice in me
seriei datorită ignoraței aces
tuia, este chemat de acasă, 
vrînd-nevrînd, spre a o rezolva, 
maistrul energetic Augustin 
Belea...

Pentru că, doar, cu 2—3 oa
meni calificați, în condițiile 
unei tot mai pronunțate intro
duceri în subteran a unor u- 
tilaje și instalații de inaltă teh
nicitate, asimilate în ultimii 
ani — nu se pot soluționa 
competent și operativ defec
țiunile ivite. Considerăm — ș» 
așa este, de altfel, normal — 
că înaintea montării noilor 

feței de expunere, va prezen
ta, între altele : tractoare cu 
troliu, autocamioane, autobas
culante, fierăstraie hidraulice, 
mașini de șlefuit, mașini pne
umatice de nituit, prese hidra
ulice, macarale tip girafă, in
stalație mobilă de spălat tip 
..Spray", mașini de îmbinat 
furnire, mașini de lustruit și 
altele.

Alături de întreprinderile 
de comerț exterior și centrale
le industriale din țara noastră, 
vor expune firme din 16 țări 
europene, între care Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Olanda, Polo
nia și Ungaria.

trem de utile în domeniul 
prelucrărilor mecanice de pre
cizie. Așa au luat naștere ca
petele port-piatră pe lagăre 
lubrificate cu aer. Pe baza u- 
nor ingenioase soluții construc
tive, ele pot echipa mașini de 
rectificat plan de dimensiuni 
mici și mijlocii cu turații de 
lucru pînă la 3 000 de rotații 
pe minut și respectiv de rec
tificat interior pînă la 50 000 
rotații pe minut In comparație 
cu capetele de rectificat pe 
lagăre clasice, acestea reali
zează o-precizie de rotație su
perioară. Ele sînt recomandate 
la operațiile de finisare care 
necesită o acurateță deosebită. 
Ca durabilitate, ele sînt prac
tic nelimitate.

instalații cu un grad sporit de 
tehnicitate să se efectueze la 
suprafață o instruire preala
bilă a celor care se vor izbi 
de ele la tot pasul, odată in
trate în exploatare. Nefiind 
familiarizați cu acestea, iste 
firesc ca să se bîjbîie, să nu 
se poată descurca operativ la 
o eventuală avarie. In ultimul 
timp, însă, se pare că s-a fă- 

acest sens, 
unor cursuri 
reciclare 8 

lăcătușilor, 
în

cut un pas și în 
prin introducerea 
bisăptămînale de 
electricienilor, 
maiștrilor care lucrează 
sectorul electromecanic.

Cunoscutul șef de brigadă 
Vasile Rușitoru, detașat în 
cadrul acestui sector, ne măr
turisea : „Trebuie să existe o 
mai mare stăruință și preocu
pare în tot ceea ce se între
prinde pe linie de producție 
Omul cu experiență, minerul 
cu vechime, trebuie să fie cît 
mai apropiat de cel nou an
gajat pentru a-1 face să îndră
gească această meserie pe care 
și-a ales-o, să-l atragă spre 
munca din subteran. De ase
menea, șefii formațiilor de lu
cru, șefii de schimb, trebuie să 
știe să pună oamenii Ia lucru

Copii din Petroșani participant
ia o expoziție internațională

de artă plastică
(Urmare din pag. 1)

lu- 
au

— Eu apreciez toate 
crări/e și toți copiii; ei 
disponibilități artistice, crea
toare deosebite. Consider că 
toate lucrările ar putea li 
expuse dar se selecționează 
doar clteva și trebuie să ne 
gîndim că se procedează 
astfel numai din motive de 
spațiu expozițional. Toți co
piii au o gindire plină de 
fantezie, au creativitate, simț 
plastic 
binarea 
vității, 
tic cu 
pie, fac din arta copiilor nv 
numai un domeniu de obser
vație psihologică, ci și un 
prilej de încîntare artistică 
și de întoarcere intr-un 
nivers de basm.

și expresivitate. Im- 
fanteziei și expresi- 

care se traduc plas- 
mijloace toarte sim-

Țărancă
elev Ștefan MAKO elev Grigore PECHIANU

SPORT • SPORT • SPORT

Etapa a XVIII-a a campiona
tului diviziei naționale C (se
ria a VIII-a) a consemnat, prin
tre altele, și înfrîngerea echi
pei Minerul Lupeni (antrenor 
Theodor Mihalache) la Deta, 
în fața „teamului" local, Furni
rul, cu 2—0. Partida nu s-a ri
dicat nici pe departe la nive
lul tehnico-tactic cerut, fiind 
presărată și cu multe nerequ- 
larităti. Gazdele, mai ificisive, 
au cîștiigat pe merit. In urma 
acestui rezultat, echipa din Lu
peni coboară în clasament, o- 
cupfad momentan poziția 
Vl-a, la 8 puncte de 
seriei, Mureșul Deva.

Duminică, Minerul 
va întîlni pe stadionul 
calitate pe fosta divizionară A 
și totodată fosta divizionară B, 
Vagonul Arad. Un adevărat 
derby al... fostelor !

a
liderul

Lupeni 
din io-

așa cum se cere, așa cum pre
tind condițiile existente la 
fronturile de lucru, urmărind 
totodată, folosirea integrală a 
fondului de timp. Pentru că 
dacă unul nu trage ca lumea, 
dacă irosește timpul de po
mană, se simte, adică aceste 
carențe creează goluri de pro 
ducție, aparent nesemnifica
tive, dar dacă lucrurile se re
petă la scara unui întreg sec 

fie mai e-

tor atunci amploarea rămîne- 
rilor în urmă este evidentă 
Un alt aspect care-1 consider 
de relevat este și cel al con
științei omului. Aici trebuie ca 
munca noastră să 
ficientă decît pînă acum. (Su
blinierile noastre). Pentru că 
este inadmisibilă practica u- 
nora de a face din ceea ce le re
vine pe schimb doar pe ju
mătate.. Păi dacă un miner 
are de răpit, de exemplu,- 15 
grinzi, atunci să nu răpească 
doar 10, pentru că cele rămase 
vor împiedica pe cei din 
schimbul următor să progre
seze cu lucrările, fiind nevoiți 
să facă ei munca celui care, 
de fapt, trebuia s-o facă. Cine 
nu-și realizează norma să-și 
prelungească schimbul, să 
stea acolo pînă și-o îndeplî-

De cîțiva ani, copiii din 
Petroșani găsesc la Casa pio
nierilor condiții depline pen
tru a-și manifesta talentul 
plastic. Cu fiecare an ei și-au 
însușit tot mai bine tehnica 
gravurii (in linoleum) sau 
mixtă (cu colaj). Multele lu
crări care se află pe coridoa
re sau în încăperi frapează 
prin siguranța desenului, 
printr-o stilizare specifică 
vîrstei. Privind astfel de lu
crări, cuprinse în denumirea 
de artă infantilă, te afli in 
universul gîndirii și imagina
ției copiilor, a. unor mijloa
ce de percepție prin excelen
ță artistică. Însăși copilăria 
este o vîrstă a artei, a gin- 
dirii prin forme. Iar iaptul 
că la Casa pionierilor din 
Petroșani există de 5 ani un 
cerc de gravură cu o acti

am fost infor- 
evoluat bine, 
multe perioa- 
partenerul de 

„con-

Ce se desprinde din citirea 
sumară a acestor rezultate. In 
primul rînd, echipa Minerul 
Vulcan, fruntașa seriei, pier
de cel de-al doilea meci din 
actualul- campionat. La Paro- 
șeni, după cum 
mâți, liderul a 
depășindu-și pe 
de ale meciului 
întrecere, ca tehnică și 
strucție" a atacurilor. Localni
cii au compensat plusul de 
valoare al oaspeților printr-un 
joc avîntat, printr-o fierbinte 
dorință de victorie, din care 
însă n-au exclus... ieșirile ne
sportive. Sub privirile îngădu 
itoare ale arbitrului Fr. Bar
na, „tușierul" A. Boyte a fost 
lovit intenționat cu mingea, 
jucătorul Trică de la Energia 
îl... strînge de gît (în min. 27) 
pe adversarul său Mogoș, iar 
portarul Faur, care nu e la 

nește I
Așadar, din opiniile celor 

interpelați de noi, ca notă ge
nerală a constatărilor, s-au 
desprins o serie de aspecte ne
gative legate atît de deficien
țele de aprovizionarea cu ma
teriale, de nivelul încă neco
respunzător al calificării unor 
meseriași, cît și de 
rea scăzută privind 
rea de către toți a i 
muncii Organizația 
a sectorului trebuie 
biiizeze mai mult 
pentru a îndruma și 
activitatea factorilor răspunză
tori de bunul mers al extrac
ției sectorului, al întregului 
colectiv, fiind nevoie, de ase
menea, și de o urmărire mai 
atentă a activității desfășura
tă de organizația de tineret de 
aici. Pentru că este inadmisi
bil ca să aflăm — chiar din 
gura secretarului acestei or
ganizații, tov. Miltiade lones- 
cu — că aici nu există un 
plan concret de acțiuni în spri
jinul producției, sau vreo mo
bilizare de anvergură pentru 
obținerea de rezultate meri
torii în această lună, la finele 
căreia bilanțul producției se 
cuvine șă cinstească măreața 
sărbătoare a oamenilor mun
cii.

Organizația de partid a secv 
torului a luat în acest sens ho- 
tărîrea ca s'ăptămîna în curs 
să fie declarată SAPTAMINA 
DE PRODUCȚIE SPORITA, 
încercîndu-se să se răspundă, 
astfel, prin fapte de laudă 
chemării care a cuprins colec
tivele minerești în această lu
nă, declarată „lună de pro
ducție mărită". 

preocupa- 
respecta- 

disciplinei 
de partid 
să-și mo- 
eforturile 

i coordona

vitale meritorie, trebuie ri 
predat în adevărata lui fi
nalitate : inițierea și mode
larea talentului — manifes
tat atît de puternic de co
pii — efortul de a Ie forma 
și o tehnică corespunzătoare. 
Este un foarte bun mijloc de 
educație artistică ce și-a re
levat de multe ori valoarea, 
diplomele din Brazilia fiind 
inch o confirmare în acest 
sens.

Avînd în vedere frumoase
le realizări ale copiilor, su
gerăm Casei pionierilor să 
organizeze și o expoziție cu
prinzătoare la Casa de cultu
ră pentru ca aceste lucrări 
originale, delicate și deosebit 
de expresive, să poată fi cu
noscute de toți cei care în
drăgesc arta plastică.

T SPĂTARII

contra... 
sînt con-

învingînd

prima abatere, il accidentează 
grav pe jucătorul Iacov de la 
Minerul, transportat apoi da 
urgență la spital... Colegiul 
municipal de arbitri are cu- 
vîntul I Intransigența cunoscu
tă a președintelui acestui co
legiu, Ștefan Mareș, să sperăm 
că și de data aceasta se va 
manifesta din plin. E absolut 
necesar. „Probele" 
„subordonatului" său 
cludente !

...Parîngul Lonea, 
net Preparatorul Lupeni, s-a 
apropiat la 2 puncte de lider, 
amenințîndu-i poziția. Con
stanța acestei echipe ne face 
să prevedem o dispută acerbă, 
în ultimele etape, pentru în- 
tîietatea seriei.

La „subsolul" clasamentului
— „apele" sînt limpezi. Ace
leași 3 echipe se zbat să sca
pe de sub spectrul retrogradă
rii : Preparatorul Coroești, U- 
tilajul Petroșani și Streiul 
Baru. Care dintre, ele vor 
reuși ?...

Etapa viitoare programează 
următoarele întîlniri • Prepa
ratorul Coroești 
Lonea;
Utilajul
rul Aninoasa — Energia Paro
șeni ; Minerul Vulcan — Stre
iul Baru ; Preparatorul Petrila
— Preparatorul Lupeni

Iată și configurația clasa
mentului :

— Parîngul 
Minerul Uricani — 
Petroșani ; Mlne-

1. Minerul Vulcan
12 9 1 2 36—10

2. Parîngul Lonea
12 8 1 3 39—10

3. Minerul Aninoasa
12 8 0 4 34—14

4. Energia Paroșeni
12 6 1 5 32—22

5. Minerul Uricani
12 6 0 6

6. Preparatorul
12 5 1 6

7. Preparatorul
12 4 1 7

8. Preparatorul Coroești
12 4 0 8 .19—46

9. Utilajul Petroșani
12 4

10. Streiul
12 3

1!)

17

16

13

12

1!

14—19 
Lupeni

25—25
Petrila

18—26 9

0 8
Baru
1 8

8

815—46

715—29

publicitate
VIND Trabant 601. Str. 1 

. Innie 5/1 Petroșani.

VIND casă cu grădină 980 
mp — Petrila. Informații Ko
vacs Iuliu cartierul Carpați 
bloc 3, scara 5 apartament 
9 Petroșani.

VIND SKODA 1 000 M.B. 
stare bună str. Gelu nr. 12 
Petroșani.
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Cuvîntarea președintelui 
Tito rostită în fața 

Adunării Generale 
a Federației

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
In cuvîntarea rostită la 23 a- 
prilie în fața Adunării Gene
rale a Federației, Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia 
a reliefat că, în ultimii 
doi- trei ani, au fost obținute 
rezultate remarcabile în toate 
domeniile vieții sociale, s-au 
consolidat coeziunea internă 
și pozițiile pe plan internațio
nal ale Iugoslaviei.

Referindu-se la reorganiza
rea Federației pe baze noi, 
prin amendamente la Constitu
ție, Iosip Broz Tito a arătat 
că aceasta a fost necesar pen
tru accelerarea dezvoltării ță
rii, dar și datorită rezultatelor 
obținute, care se reflectă, in 
primul rînd, în creșterea; rapi
dă a forțelor de producție, în 
dezvoltarea relațiilor sociale 
și în adîncirea democrației so
cialiste directe. Toate acestea, 
a adăugat el, sînt rodul e- 
forturilor creatoare ale oame
nilor muncii, ale clasei munci
toare, care crește și se perfec
ționează continuu, dovedin- 
du-și tot mai mult capacitatea 
de a-și îndeplini rolul condu
cător în societate. Președinte
le Tito a menționat apoi că 
această evoluție nu putea să 
aibă loc fără existența contra
dicțiilor și apariției continue 
de noi probleme.

Referindu-se la lupta pentru 
înfăptuirea rolului ce revine 
clasei muncitoare, vorbitorul 
a arătat că elementul esențial 
al acestei lupte constă în înlă
turarea forțelor etatist-birocra- 
tice și tehnocratice. De aseme
nea, Iosip Broz Tito a vorbit 
despre importanta continuării, 
în mod hotărît, de către U- 
niunea Comuniștilor și forțele 
progresiste diin întreaga socie
tate a luptei împotriva națio
nalismului, oriunde și sub ori
ce forme ar apărea. In aceas
tă luptă, locul de frunte trebu
ie să-l ocupe clasa muncitoare, 
căreia, prin caracterul unic al 
interesului său de clasă, îi es
te străin orice aspect al nați
onalismului.

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
pe larg de modul în care se 
înfăptuiesc amendamentele la 
Constituție. Printre altele, pre
ședintele a apreciat foarte po
zitiv ceea ce s-a obținut în pri
ma etapă pe. planul relațiilor 
dintre popoarele și naționali
tățile din Iugoslavia, arătînd 
că s-au întreprins pași impor
tanți pe calea adîncirii egali
tății în drepturi între popoare
le Iugoslaviei și, în acest sens, 
s-a consolidat autonomia repu
blicilor și regiunilor, răspun
derea lor față de" dezvoltarea 
proprie și dezvoltareaJ comuni’- 
tății în ansamblu. Apoi, Iosip 
Broz Tito a arătat că se pre
vede elaborarea unul sistem 
al Adunării, pe baza principii
lor delegaților, ceea ce în
seamnă că muncitorii își de
semnează în mod direct dele
gații, tovarăși de la locul de 
muncă, pentru a-i reprezenta

în
aie

Si-

în adunări la nivelul comune
lor și republicilor și, în acest 
context, pentru a hotărî 
toate problemele esențiale 
dezvoltării sociale.

In continuarea cuvîntării
le, Iosip Broz Tito a reliefat 
că economia Iugoslaviei se 
dezvoltă dinamic și continuu 
și că s-au obținut rezultate 
mulțumitoare in creșterea bu
năstării materiale a societății. 
Referindu-se apoi la existența 
unor dificultăți pe plan eco
nomic, președintele a spus că 
acestea decurg în bună parte 
dintr-o insuficientă elaborare 
a sistemului și mecanismului 
de planificare, din neglijarea 
sau subaprecierea politicii de 
dezvoltare în perspectivă. Con
siderăm stabilizarea sarcina 
noastră prioritară pentru rea
lizarea căreia trebuie să ne 
pronunțăm cu toții, a subliniat 
Iosip Broz Tito. El a menționat 

•că pentru asigurarea integrită
ții sistemului economic sînt 
necesare și soluții corespunză
toare în sfera politicii sociale, 
trebuie să se accelereze acti
vitatea de perfecționare a sis
temului prețurilor, a sistemu
lui fiscal, a sistemului relații
lor economice cu străinătatea 
și a politicii dezvoltării regiu
nilor.

In ce privește activitatea Iu
goslaviei pe plan internațional, 
președintele Tito a subliniat 
că interesele vitale ale Iugo
slaviei reclamă necesitatea ca 
tara să se angajeze permanent 
în lupta pentru pace, indepen
dentă, colaborare internaționa
lă egală în drepturi, relații in
ternaționale democratice. Ex
periența — a spus el — a do
vedit că țările mici și intere
sele lor au fost, deși n-ar fi 
trebuit să fie, acelea care au 
constituit cel mai frecvent și 
în cea mai mare măsură 
tul politicii de presiune 
ță, de impunere a unor 
contrare cerințelor lor.

Iugoslavia, a reliefat 
dintele, se va pronunța 
viitor în modul cel mai activ 
pentru coexistența pașnică ac
tivă ca principiu universal al 
relațiilor internaționale, pen
tru egalitatea în drepturi a 
popoarelor și statelor, indife
rent de mărimea, forța, bogă
ția și orînduirea socială, pen
tru lichidarea tuturor forme
lor de asuprire, dominație și ' 
exploatare, pentru reducerea 
decalajului între țările dezvol
tate diin punct de vedere eco
nomic și țările insuficient dez
voltate, deci pentru democra
tizarea vieții internaționale, în 
ansamblu. ,

■ In, ce privește Europa, pre
ședintele Tito a. arătat , că pe 
continent s-a realizat o destin
dere a încordării, s-a afirmat 
metoda tratativelor și s-a în
registrat o promovare a cola
borării pe diverse planuri. 
S-au creat condiții favorabile 
ca securitatea în Europa să fie 
pusă pe baze noi, a spus pre
ședintele.

obiec- 
și for- 
soluții

preșe-
și pe

Comunicat comun chino-mexican
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Reuniunea Comitetului O. N. U.
pentru decolonizare

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare s-a reunit, la New 
York, pentru a lua în dezbate
re evoluția situației din Rho
desia. La lucrări iau parte și 
reprezentanți ai partidelor U- 
niunea Poporului African Zim
babwe (Z.A.P.U.) și 
Națională 
(Z.A.N.U.), 
luipta de 
împotriva 
lisbury.

In cadrul dezbaterilor s-a 
dat citire mesajului adresat de 
către președintele în exercițiu

Uniunea 
Africană Zimbabwe 
care coordonează 

eliberare națională 
regimului de la Sa-

al Organizației Unității Afri
cane, regele Hassan al II-lea 
al Marocului, secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim. 
Mesajul cere adoptarea de mă
suri, prin intermediul Consi
liului de Securitate, destinate 
să ducă la accentuarea sancți
unilor economice împotriva re
gimului rasist din Rhodesia.

Luînd cuvîntul în Comitet, 
reprezentantul Z.A.P.U. a de
clarat că atitudinea indulgen
tă față de acțiunile guvernului 
Smith contribuie la 
rea regimului rasist 
lisbury. Totodată, el

consolida- 
de la Sa- 
a criticat

atitudinea unor țări occidenta
le care mențin relații cu auto
ritățile rasiste rhodesiene. Si
tuația care s-a creat în mo
mentul de față în Rhodesia, a 
declarat la rîndul său reprezen
tantul Z.A.N.U., reprezintă un 
pericol serios pentru pacea și 
securitatea în zonă și în lume. 
El a făcut cunoscut că numai 
intr-o regiune rhodesiană au 
fost arestați, începînd din de 
cembrie anul trecut și pină în 
prezent, aproape 4 000 de afri
cani, acuzați că sprijină miș
carea de eliberare națională. 
Reprezentantul Z.A.N.U. a pro
pus extinderea sancțiunilor e- 
conomice și 
Sud-Africane, 
torităților de 
jin de ordin 
ciar și militar.

asupra Republicii 
care acordă au

la Salisbury spri- 
economic, finan-

Geneva
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Lucrările Conferinței 

pentru dezarmare
GENEVA 24. — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : In cadrul șe
dinței de marți a Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare 
— penultima din cadrul actu
alei runde de negocieri — au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Pakistanului, Japoniei și Sue
diei.

In discursul său, șeful dele
gației Pakistanului, Niaz A. 
Naik, a remarcat că lucrările 
conferinței se desfășoară In 
contextul unei situații interna
ționale încurajatoare și al u- 
nor evoluții pozitive.

Abordînd, în continuare, o 
serie de aspecte concrete ale 
activității Comitetului, vorbi
torul a sprijinit propunerea

de a se organiza, in cursul se
siunii din iunie—august a ne
gocierilor. reuniuni cu parti
ciparea experților, consacrate 
examinării unor aspecte teh
nice legate de interzicerea ex
periențelor nucleare.

Reprezentantul Pakistanului 
s-a pronunțat pentru partici
parea la aceste reuniuni a u- 
nor experți dintr-un număr 
cît mai mare de state membre 
ale Comitetului : totodată, el 
a propus invitarea unor ex
perți ai Agenției Internaționa
le pentru Energia Atomică, în 
vederea examinării diverselor 
probleme legate de efectuarea 
experiențelor nucleare în sco
puri pașnice.

guvernului
egiptean

PEKIN 24 (Agerpres). — In 
comunicatul comun dat puoli- 
cității la încheierea vizitei în 
R.P. Chineză a președintelui 
Mexicului, Luis Echeverria, se 
arată că discuțiile între cele 
două părți au deschis perspec
tive largi dezvoltării relați
ilor de prietenie dintre China 
și Mexic. Comunicatul relevă, 
totodată că cele două țări sînt 
de părere că toate țările lumii, 
mari sau mici, indiferent ele 
sistemul 
buie să 
afirmînd

•respecta
ta, suveranitatea și integrita
tea teritorială a tuturor state
lor.

Sprijinind propunerea cu pri-

i mici, indiferent 
lor social-politic, tre
fle egale în drepturi, 
necesitatea de a se 

pe deplin independen-

vire la crearea unei zone de- 
nuclearizate în America Latină, 
guvernul chinez afirmă că fa
ce pregătirile necesare pentru 
semnarea cît mai curînd posi
bil a protocolului adițional ia 
Tratatul de la Tlatelolco pri
vind denuclearizarea continen
tului latino-american.

Părțile subliniază că relați
ile economice internaționale 
trebuie să se bazeze pe princi
piile egalității, avantajului și 
respectului reciproc. In acest 
sens, cele două țări au conve
nit să facă maximum de efort 
pentru a elabora și supune 
spre adoptare de. către O.N.U. 
a unei Carte a drepturilor și 
îndatoririlor economice ale 
statelor.

GENEVA 24 — Coresponden
tul Agerpres, C. Vlad, transmi
te : La Palatul Națiunilor din 

Geneva s-a deschis cea de-a 
5-a sesiune extraordinară a 

Consiliului pentru Comerț și 
Dezvoltare al UNCTAD. La lu
crări participă reprezentanți ai 
celor 68 de state membre ale 
Consiliului; din partea Româ
niei este prezentă o delegație 
condusă de Mircea Petrescu, 
ministru-consilier la Misiunea 
permanentă a tării noastre pe 

lingă Oficiul Națiunilor Unite 
de la Geneva. Reuniunea esie 
consacrată, în primul rînd, e- 
xaminării modului de realiza
re a obictivelor celui de-al do
ilea deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare, pe ba
za raportului asupra acestei 
probleme elaborat de secre
tarul general al UNCTAD, Ma
nuel Perez Guerrero.

Sarcina sesiunii — a decla-

CAIRO 24 (Agerpres). — 
Guvernul egiptean s-a întru
nit, luni, sub președinția vice- 
premierului Abdel Kader Ha- 
tem, pentru a discuta aplicarea 
directivelor președintelui An
war Sadat, care îndeplinește 
și funcția de șef al guvernului. 
Agenția MEN informează că, 
după reuniune, ministrul in
formațiilor. Murad Ghaleb. a 
declarat că președintele a dat 
instrucțiuni guvernului să pu
nă în serviciul forțelor arma
te tot aparatul de stat și insta
lațiile guvernamentale.

Se anunță, de asemenea, în
trunirea Comitetului politic al 
C.C. al Uniunii Socialiste Ara
be consacrată aceleiași proble 
me.

PNOM PENH 24 (AgerpresJ. 
- Avioane militare ale S.U.Â. 
au bombardat marți, pentru a 
48-a zi consecutiv, diferite zo
ne ale teritoriului cambodgian.

la Pnom Penh

rat, în cuvîntarea sa, președin
tele Consiliului pentru Comerț 
și Dezvoltare, Diego Garces 
(Columbia) — constă în studi
erea realistă a modului de re
alizare a obiectivelor dezvol
tării, stabilirea măsurilor care 
se impun a fi aplicate în acest 
sens și crearea contextului po
litic adecvat pentru adoptarea 
acestor măsuri. El a subliniat, 
că, în primii doi ani ai Dece
niului Națiunilor Unite pentru, 
Dezvoltare, numai un număr 
redus de țări în curs de dez
voltare, îndeosebi țările ex
portatoare de petrol, au înre
gistrat un ritm relativ ridicat 
de creștere economică. Situa
ția care reclamă însă o aten
ție deosebită este cea a țărilor 
celor mai puțin dezvoltate, rit
mul lor de creștere fiind, în 
medie, mai lent in perioada 
1970-1972 decît in cursul ce
lor trei ani prepedenți..

—♦

Un nou episod în criza politică 
a regimului de

PNOM PENH 24 (Agerpres).
— Criza politică a regimului 
de la Pnom Penh a cunoscut., 
la 23 aprilie, un nou episod : 
guvernul autorităților militare 
lonnoliste, a preluat preroga
tivele „parlamentului". Comen
tând evenimentul — a anunțat 
ca o delegare a puterilor le
gislative organul executiv pe 
o perioadă de șase luni 
agenția France Presse vorbea 
de o „trecere în rezervă" a 
parlamentului, ceea ce înseam
nă, în fond, ștergerea ultime
lor aparențe de legalitate a 
acestui regim corupt și mai a- 
les neputincios să facă față u- 
nei situații militare în pragul 
falimentului.

Astfel, „deplinele puteri" a- 
le lui Lon Noi și ale grupării 
sale militare — care supravie
țuiește mai ales datorită spri
jinului dat de S.U.A. — nu se 
pot întinde, de fapt,decît asu
pra Pnom Penhului și asupra 
a ceea ce a mai rămas din gar

nizoanele cîtorva capitale pro
vinciale ; după cum se ^tie, 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională și Frontul Unit Națio
nal, de sub conducerea prințu
lui Norodom Sianuk, contro
lează și administrază 90 la su
tă din teritoriu cuprinzând 80 
la sută din populația Cambod- 
giei.

LA PAZ 24 (Agerpres). 
Președintele Boliviei, Hugo 
Banzer, a procedat, la 23 a- 
prilie, la o remaniere guver
namentală, pentru a pune ca
păt crizei ministeriale declan
șată prin demisia colectivă, în 
aceeași zi, a guvernului. In 
noul cabinet au fost numiți 
șapte miniștri, dintre care trei 
militari, restul titularilor păs- 
trîndu-și portofoliile deținute
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Convorbiri

Tanaka
TOKIO 24 (Agerpres).- — 

Primul ministru al Italiei, 
Giulio Andreotti, care se află 
în Japonia intr-o vizită ofici
ală de patru zile, a avut marți 
prima rundă de convorbiri cu 
omologul său nipon, Kakuei 
Tanaka. In centrul discuțiilor 
s-au aflat probleme privind 
situația internațională actuală, 
dificultățile monetare interoc- 
cidentale, relațiile Japoniei cu 
Piața comună, precum și rela
țiile economice 
italo-japoneze.
. In aceeași zi, 
tru al Italiei a 
audiență de împăratul Hiro
hito.

și comerciale

primul minis- 
fost primit tn

♦
U Aa in

în guvernul anterior. Ministru 
de interne a devenit Alfredo 
Arce Carpio, apreciat ca una 
din persoanele cele mai fidele 
politicii președintelui, 
portofolii au revenit lui 
Leigue Suarez, (Sănătatea 
blicăj, Guillermo Fortun, 
nisterul Muncii și Problemelor 
Sindicale) și Jaime Caballero 
Tamayo, la Departamentul in
formațiilor și Sportului.

Echipajul 
misiunii 
„Skylab"

♦ Sub auspiciile Federației 
Mondiale ă Tineretului Demo
crat și ale organizației de ti
neret din Guineea, la Conakry 
se desfășoară lucrările 
conferințe internaționale 
solidaritate a tineretului
lupta de eliberare națională a 
popoarele din Africa, la caro 
participă delegați din peste 30 
de state ale lumii.

unei 
de 
cu

Alte 
Luis
?u- 

(Mi-

Sporirea prețurilor la bunurile de consum 
în S.U.A.

WASHINGTON 24 (Ager
pres) — Președintele Consiliu
lui consilierilor economici pre
zidențiali americani, Herbert 
Stein, a ținut luni o conferin
ță de presă în cadrul căreia a 
analizat implicațiile recrudes-

FILM E
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cenței sporirii prețurilor la 
bunurile de consum. El a a- 
preciat că în primele trei luni 
ale anului în curs prețurile 
au sporit rapid, într-un ritm 
de aproximativ 9 la sută, și a 
subliniat că printre măsurile 
luate în considerare pentru 
menținerea sub control a in
flației figurează posibilitatea 
sporirii taxelor și evitarea u- 
nor cheltuieli publice excesi
ve. Herbert Stein a exprimat 
opinia că datorită celor două 
devalorizări ale dolarului 
S.U.A., balanța comercială, de
ficitară în ultimul an, s-ar 
putea redresa.

HOUSTON 24 (Agerpres). 
— Membrii echipajului misi
unii „Skylab" au început, 
marți, perioada de carantină 
premergătoare lansării în 
spațiu, programată pentru 15 
mai. Charles Conrad, Paul 
Weitz și Joseph Kerwin, pri
mii astronauți care vor lu
cra în laboratorul orbital 
timp de 28 de zile, vor petre
ce cele trei săptămîni care 
îi mal despart de această da
tă semiizolați. Numărul per
soanelor care vor avea acces 
în zona 
uților a 
500 de 
medical 
țiile celor trei astronauți sînt, 
de asemenea, incluse pe lista 
persoanelor care îi pot vizita. 
In spații special amenajate, 
Conrad, Weitz și Kerwin vor 
continua antrenamentele și 
pregătirea in detaliu a misi
unii. Ei vor avea un regim 
alimentar identic celui din 
timpul zborului circumiteres- 
tru și vor fi supuși unui a- 
tent și continuu control me
dical.

gația belgiană cu I’ai Sian-kuo, 
ministrul chinez al comerțu
lui exterior, și cu alți repre
zentanți ai tării-gazdă relevă 
că cele două părți au exami
nat relațiile comerciale reci
proce și și-au exprimat dorin
ța de a dezvolta aceste legă
turi.

♦ Mohamed Masmoudi, mi
nistrul afacerilor externe al 
Tunisiei, a sosit la Belgrad,

♦ Regina Iuliana a Olandei 
a însărcinat Juni pe Marinus 
Ruppert, senator, și pe Jacob 
Burger, consilier de stat, fost 
președinte al grupului parla-

4PE SCURT
de lucru a astrona- 
fost limitat la circa 
tehnicieni, personal 
și de deservire. So-

pentru o vizită oficială in Iu
goslavia, Ia invitația secretaru
lui federal pentru afacerile ex
terne, Miloș Minici.

♦ Agenția ACTC anunță că, 
marți, a avut loc a doua reu
niune a Consiliului Executiv 
al Comitetului de coordonare 
Nord-Sud. La încheierea reu
niunii a fost pulbicată o in
formare comună în care se a- 
rată că au fost discutate ches
tiuni de procedură privind pre
gătirea celei de-a treia reuni
uni a Comitetului de coordo
nare Nord-Sud.

mentar socialist din Camera 
Deputaților, cu misiunea de a 
forma un nou guvern. Cei doi 
urmează să elaboreze un pro
gram guvernamental care să 
poată beneficia dc sprijinul 
majorității parlamentare pen
tru soluționarea crizei de gu
vern declanșate în urma alege
rilor din toamnă.

La cinematograful 7 No
iembrie din PETROȘANI ru
lează două filme: Vara băr
baților de la 10 — 12 și 14- 
16. Iar de la orele 16, 18 și 
20 Binecuvântați animalele 
și copiii; Republica : Tora 1 
Tora ! Tora ! ; PETRILA : Ul
timul tren din Gun 
LONEA — Minerul: 
tul 
na

lor 
lor

Hill; 
Agen- 

nr. 1 ; VULCAN : Doam- 
și vagabondul; LUPENI 
Cultural: Anul carbonari- 
; Muncitoresc : Anna ce
il 000 de zile.

că populară; 10,30 Vreau șă 
știu; 10,50 Piese instrumen
tale ; 11,00 Buletin de știri; 
1 f,05 Muzică ușoară; 11,15 
Litera și spiritul legii; 12,00 
Discul zilei ; 12,15 Recital de 
operă Rita Gorr ; 12,30 întâl
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz; 14,00 Compozito
rul săptămînii; 14,40 Arii și 
duete din operetele lui Flo
rin Comișel; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Fișier editorial;
15.15 Cîntă Valeria Colojoa- 
ră, Elmas Ismail și Ion 
beșteanu ; 15,30 Muzică 
estradă ;
16.15
16,30
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5,055,00 Buletin de știri;
Cu cîntecul și jocul pe plaiu
rile țăriii ; 5,30 Jurnal agrar; 
5,40 Melodii în zori de zi; 
6,00-8,08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,25 Moment 
8,30 La microfon, 
preferată; 9,00 Buletin 
știri; 9,30 Viața < " 
9,50 Muzică ușoară ;
Buletin de știri; 10,05 Muzi-

poetic ; 
melodia 

de 
cărților ; 
î 10,00

Al
de 

16,00 Radiojurnal; 
Sub steagul partidului;
Știința la zi; 16,35 Mu- 
ușoară; 16,50 Publici- 
radio; 17,00 „Azi la 

Bălcești"; 17,30 Balade, cîn- 
tece și jocuri populare ; 18,00 
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate.; 20,45 Con
semnări ; 20,50 Tineri inter
pret ai cîntecului popular 
— Mia Dan ; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment po
etic ; 21,30 Bijuterii muzicale. 
22,00 Radiojurnal ; 22,30
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03-5,00 Es
trada nocturnă ;

9,00 Curs de limba engleză 
(Lecția a 50-a);

9,30 De la Alfa la Omega 
— enciclopedie penlru 

, elevi ;
Telex ;
Prim plan (reluare);
Film serial — Umbre 
le dispar în plină z 
(episodul III); i

La ordinea zilei (relu
are) — Azi județul A- 
rad ;
Revista literar-artistică
T.V. (reluare); 
Telejurnal;
Curs de limba germană 
(Lecția a 50-a (reluare); 

Telex ;
Tragerea Pronoexpres;

22,40

Cîntecul săptămînii; 
Teleobiectiv ;
Telecinemateca — Fil
me mari, genuri cine
matografice diferite 
Bellissima — Producție 
a studiourilor cinema
tografice italiene ;

24 de ore — România 
în lume ;
Stadion.

11,45

18,00
18,05
18,15 Tehnic-club ;
18,45 Floare de pe Bărăgan. 

Festival folcloric ;
Timp și anotimp în a- 
gricultură ;
1001 de seri ;
Telejurnal ;

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

Valorile temperaturii 
gistrate în cursul zilei 
ieri :

înre- 
de

Maximele : Petroșani : 
grade ; Paring : + 5 grade.

+ 11

Minimele : Petroșani : + 5 
grade ; Paring : — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabi
lă ; cer variabil. Temporar 
vor cădea precipitații slabe 
sub formă de averse. Vînt 
slab din sectorul sudic.

Sport ■ Telex
TEL AVIV 24 (Agerpres). — 

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de le Tel Aviv a fost 
câștigată de jucătorul roman 
Ion Sântei, care l-a învins in 
finală cu 4—6, 7—5, 6—2, 5—7, 
6—3 . pe australianul Paul 
Kronk. In finala de simplu fe
mei, Paulina Pessachov, (Israel) 
a întrecut-o cu 7—6, 6—3 pe 
Cora Creiat-Schediwy (R. F. 
Germania).

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Portoroz (Iugoslavia) a 
continuat cu runda a 15-a în 
care partida dintre fruntașii 
clasamentului, Lajos Pdrtis.zh 
și Zvetozar Gligorici s-a înche
iat remiză. Egalitatea a fost 
consemnată și în partidele : 
Csom — Parma ; Ivkov — Ra
dulov ; Minici — Ciocîltea ; 
Matanovici — Smejkal. Suetin 
l-a învins pc Puc, iar Razuva
ev a cîștigat Ia Osterman. In 
clasament conduce Lajos Por- 
tisch (Ungaria) cu 11 puncte, 
urmat de Gligorici (Iugoslavia) 
și Csom (Ungaria) cu 9,5 punc
te. Victor Ciocîltea ocupă lo
cul 15 cu 4.5 puncte.

Astăzi, l-a Craiova se va dis
puta mec-iul restanță din etapa 
a XX-a a campionatului divi
ziei A la fotbal intre echipele 
Universitatea Craiova și A.S.A. 
Tg. Mureș.

După cum se știe, la 6 mai, 
la Tirana, reprezentativa de 
fotbal a României întâlnește în 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal selecționata 
Albaniei. In vederea acestei 
partide a fost alcătuit lotul de 
22 de jucători, care, conform 
regulamentului competiției, va 
fi comunicat Federației inter
naționale de fotbal. Din lot tac 
parte, printre alții : Răducanu, 
Haidu, Sătmăreanu, Dinu, De- 
leanu, Dumitru, Arica, Radu 
Nunweiler, Dumitrache, Trai, 
Țarălungă, Iordănescu, Marcu.

Un lot de cicliști români, ca
re se pregătesc în vederea 
„Cursei Păcii", a plecat la Ro
ma pentru a participa la tra
diționala competiție „Marele 
Premiu al eliberării Italiei". 
Din lot fac parte Vasile Teo
dor, Nicolae Andronache, Ion 
Cernea, Constantin Cîrje și Va
sile Selejan.

(Agerpres)

♦ Comunicatul de presă 
privind vizita în R. P. Chineză 
a delegației guvernamentale 
belgiene conduse de Andre 
Kempinaire, secretar de stat 
pentru comerțul exterior, și 
convorbirile purtate de dele-

-♦ Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.) 
și Organizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltarea Indus
trială (U.N.I.D.O.), au hotărît 
să conlucreze pentru intensifi
carea sprijinului acordat în 
domeniul industrial țărilor în 
curs de dezvoltare din Africa. 
Pentru realizarea programului, 
cele două organizații vor crea 
o „administrație mixtș pentru 
industrie", cu sediul la Addis 
Abeba.
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