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O serie de lucrări repre
zentative ale oamenilor de 
știință și specialiștilor ro
mâni, care au văzut lumina 
tiparului în Editura didacti
că și pedagogică, au fost so
licitate în acest an de insti
tuții similare de peste hota
re. Astfel, tratatul de „Teo
ria funcțiilor de mai multe 
variabile complexe", semnat 
de Cabiria Andreian Cazacu, 
a fost pus sub tipar de Edi
tura ..Wissenschaften" din 
R. D. Germană. Două valo
roase lucrări din domeniul 
chimiei urmează să apară în 
Marea Britanie și Olanda. 
„Chimia analitică cantitati
vă. Volumetria" de C. Litea- 
nu și E. Hopîrtean — se află 
în curs de traducere la Edi
tura londoneză „Van Nost- 
rand Reinhold — Compa- 
ny“, iar „Chimia coloi- 
dală", de E. Chifu, ur
mează să apară sub auspi
ciile Editurii olandeze „Rei-

del" din orașul Dordrecht. 
Un interesant tratat româ
nesc în domeniul științelor 
umaniste, „Istoria logicii" de 
Anton Dumitriu, constituie o- 
biectul unei coeditări pe 
care o realizează Editura di
dactică și pedagogică din 

Breviar
București și Editura „Aba- 
cus-Kent“ din Londra.

★

In cadrul uzinelor de repa
rații auto din București, 
Cîmpina, Iași, Tecuci, Su
ceava, Cluj, Tîrgu Mureș, 
Satu Mare, Craiova și Timi
șoara au fost create stații 
mobile „Service" pentru a- 
sistența tehnică necesară au
tocamioanelor „Carpați",

Cincinalul înainte de termen!

„Bucegi", „Roman" și „Dac" 
aflate în dotarea întreprin
derilor industriale și unități
lor agricole de stat și coope
ratiste. Personalul acestor 
stații verifică și remediază 
defecțiunile care afectează 
sistemul de funcționare a 
motorului, pe cel de direcție 
și frînă, precum și defecțiunile 
semnalate la rețeaua elec
trică și de iluminare.

Inițiativa se dovedește sa
lutară prin efectele ei. Ast
fel, s-au redus durata de imo
bilizare a autovehiculelor și 
nivelul cheltuielilor de în
treținere și în același timp 
a crescut coeficientul de uti
lizare a mijloacelor de trans
port, ceea ce a făcut ca de 
la începutul anului și pînă 
în prezent volumul prestați
ilor către unitățile cconemmi 
naționale să sporească eu 
peste 500 000 tone mărfuri.

(Agerpres).

Acțiuni 
rodnice

Ilie COANDRAȘ 
corespondent

Tudor MUCUȚA 
lăcătuș

începerea probelor tehnologice

Cu planul
pc primele 4 luni

realizat

Exploatarea minieră Petrila

sărbătoare

Sect orul 4 Vulcan
Constructorii Șantierului 71 C. F. R. raportează

zile mai devreme

ce-i reveneau 
luni ale anu-

„Luna aprilie, lună de producție mărită

# Aproape 6 000 tone cărbune extrase suplimentar 
pe luna aprilie

Colectivele de mineri de la 
E.M. Petrila, prin realizările 
obținute de la începutul lu
nii pînă în prezent, au de
monstrat în mod convingă
tor că angajamentele ce și 
le-au asumat în această lu
nă de producție mărită s-au 
materializat în rezultate de 
prestigiu dobîndite pe fron
tul cărbunelui, răspunzind 
astfel prin fapte demne de 
laudă chemării Ia întrecere 
lansată între colectivele mi
nerești. Succesele lor, scot 
puternic în evidență, abne
gația cu care au muncit for
mațiile de lucru din abata-

jele acestei mine, hărnicia 
lor convertindu-se în cele 
aproape 6 000 tone cărbune 
extrase peste sarcinile de 
plan pe această lună, fapt ce 
a făcut ca minerii petrileni 
să dețină supremația în ierar
hia valorică a colectivelor 
miniere din bazin.

După cum am aflat de la 
tov. MIRCEA COROBAN, 
inginerul șef al exploatării, 
odată cu terminarea schim
bului I al zilei de ieri, mi
na Petrila și-a realizat sar
cinile de plan 
pe primele 4 
lui.

Sectoarele I (+ 92 tone), 
II (+ 173 tone), III (+ 416 
tone), conduse de subingine- 
rul BRUTUS BURA, ing. 
ARGHIR PACURARU și ing. 
BENONE COSTINAȘ și-au 
onorat obligațiile de plan pe 
cele 4 luni încă din ziua de 
25 aprilie. Cel mai mare 
plus acumulat de la începu
tul lunii îl are sectorul IV 
( + 2 788 tone), condus de 
ing. MARIN RADUȚ, care 
raportează realizarea planu
lui de extracție pe această 
perioadă eu un devans a- 
preciabil față de grafic și 
anume în ziua de 22 aprilie.

S Realizarea planului de extracție cu 5
Unul dintre sectoarele cu 

pondere ridicată în realizarea 
planului general de extracție 
al E.M. Vulcan este sectorul 
IV condus de ing. Mihai Cio- 
iu. Colectivul de aici și-a 
realizat în mod ritmic obliga
țiile ce-i reveneau la extracția

de cărbune, înregistrând de 
asemenea, lună de lună sub
stanțiale depășiri ale planu
lui de producție. Cu cele a- 
proape 6 300 tone cărbune ex
trase în plus de la începutul 
anului pînă în prezent, mi
nerii din cadrul acestui sec-

[Dăruire perseverentă

i pe frontul cărbunelui
r
i
i
i
i
i
i
i
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tor dețin primul loc în' între
cerea colectivelor minerești 
de aici, cinstind prin aceste 
fapte de vrednicie elocvente 
apropiata- sărbătoare a mun
cii.

Minerii din formațiile con
duse de Constantin Ciobă- 
noiu, Nicolae Stoian, Florea 
Petrișor și Dumitru Nicolaes- 
cu, prin depășirile substanția
le a randamentelor planifica
te, obținute printr-o mai bu
nă organizare a muncii la 
fronturile de lucru, au reușit' 

. să extragă în această lună în
semnate cantități de cărbune 
peste plan și anume 1 600 to
ne. In acest fel, planul pe 
primele 4 luni ale anului a 
fost realizat în devans eu 5

Un moment important în viața minei 
Vulcan

Mina Vulcan, 24 aprilie, ora 6. întreaga conducere este 
prezentă. Neliniște, emoții. Se așteaptă un moment impor
tant, un eveniment cu semnificații majore in viața minei — 
ÎNCEPEREA probelor tehnologice de funcțio
nare A NOULUI PUȚ CU SCHIP. Timpul trece greu.’ De 
sus, din turnul noului puț, cineva cheamă Ia telefon ori
zontul 480.

— Alo, cum decurg pregătirile jos ? Sus sîntem gata!... 
Inginerul Nicolae Radu consultă pe șeful echipei de 

montaj, Marin Marinescu, dacă intr-adevăr totul este gata.
— Da, sîntem gata, tovarășe inginer, se poate da dru

mul puțului...
Se mai face încă un control la mașină, la pupitrul de 

comandă și din nou se anunță orizontul 480 că se pot cul- 
buta în siloz primele vagonete cu cărbune.

...Este ora 11,15. Mașina este pusă in funcțiune. Toate 
agregatele care concură la aducerea Ia ziuă a primelor to
ne de cărbune răspund „prompt" la comenzi. Totul este au
tomatizat.

Funcționarea noului puț de extracție cu schip, instala
ție minieră complexă și de înaltă tehnicitate, a debutat 
cu bine. Primele cantități de cărbune din adîncurile minei 
Vulcan sosesc la suprafață. Cei prezenți răsuflă ușurați; 
bucurie și satisfacție.

Probele tehnologice de funcționare a noului și moder
nului puț al minei Vulcan vor continua pînă la 1 iunie, cînd 
se preconizează ca întregul flux tehnologic de transport a 
cărbunelui din abatajele minei spre suprafață să fie orien
tat și concentrat la noua instalație de extracție. Este vorba 
de o importantă realizare tehnică obținută Ia mina Vulcan 
în întîmpinarea marii sărbători a oamenilor muncii — ziua 
de 1 Mai.

ROADELE MUNCII
ÎNCHINATE SĂRBĂTORII MUNCII!

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al Șantieru
lui 71 construcții căi ferate, este 
angajat într-o amplă bătălie 
pentru încheierea electrificării 
liniei ferate Filiași - Mintia.

In cursul celor patru luni de 
muncă din acest an, harnicul 
colectiv al șantierului 71 a ob
ținut bogate roade. Astfel pla
nul de producție global a fost 
depășit cu 630 000 lei, s-au re
alizat economii la prețul de 
cost de 163 000 lei, productivi-

tatea pe salariat a crescut eu 
380 lei, depășindu-se substan
țial angajamentele luate la 
capitolele respective.

La tunelul Banița, brigada 
de mineri condusă de comunis
tul Vasile Boca a înregistrat pe 
luna aprilie o înaintare cu scu
tul metalic de 38 ml (restul de 
53 ml cît a mai rămas din tu
nel urmînd a fi terminat pînă în 
jurul lui 10 iunie) ; la recon
strucția tunelului ..Vîrful Tăta
rului" de la Merișor, brigada 
lui Bruno Kuffner a terminat

lucrarea de 74 ml încă la 14 
aprilie (cu 16 zile înainte de 
termenul planificat) ; pe defi
leul Jiului brigăzile lui Ilie Ve- 
lea șî Dumitru Stan au atins un 
ritm de montare a grinzilor și 
chesoanelor prefabricate pen
tru polate de 110 bucăți lunar, 
față de 70 planificat, și aseme
nea succese au obținut și for
mațiile de lucru conduse de co
muniștii Simion Duruș - tune- 
list, maiștrii Dumitru Hedeș, 
Avram C. și alții.

ROADELE MUNCII, construc
torii șantierului 71 le închina 
SĂRBĂTORII MUNCII, zilei de 
1 Mai, pe care o întîmpină cu 
un buchet frumos de realizări 
și angajamente depășite - în 
strădania apropierii momentu
lui de punere în circulație a li
niei electrificate pe tronsonul 
care trece și prin bazinul mi
nier al Văii fiului.
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Firească și edificatoare, in
tegrarea oamenilor muncii în 
contextul cerințelor majore 
ale zilelor noastre, răzbate 
ca un ecou acut, amplificată 
de prezenta incontestabilă a 
valorilor create de făuritorii 
de bunuri materiale.

Fără doar și poate, briga
dierul NICOLAE BRUTU, es
te unul din numeroșii eroi ai 
zilelor noastre, expresie a 
celei mai adinei responsabili
tăți și energii, făuritoare 
valori.

Timp de 18 ani (din cei 
de ani ai lui) dintre care
ca șei de brigadă, mîinile sa
le și abnegația in muncă, au 
rostuit valori, înscriindu-și 
numele pe firmamentul Bica- 
zului și Argeșului cu aceeași 
cinste cu care astăzi în adîn
curile minei Paroșeni îl sti
mează ortacii săi. Fără să 
vreau, promisiunea făcută Iui 
„nea Neculai", pe care l-am 
refinut pentru cîteva clipe 
în birou, am dus-o la îndepli
nire...

— Noroc bun, tovarășe in
giner...

Și primele cuvinte să abă
tură cu modestie asupra 
mea...

— Nu, nici vorbă de Nico
lae Brutu, ci doar de brigada 
Brutu. Avem rezultate fru
moase, într-adevăr, dar pen
tru asta fiecare ortac care lu
crează aici în abatajul 6 236, 
merită toate laudele, 
sînt miner vechi, cu 
ență destulă într-ale 
Dar să vă spun un
mi-s dragi oamenii cu care 
lucrez aici la Paroșeni și ei 
vin la mine cu orice neca
zuri, iar în abataj fiecare știe 
ce are de făcut.

— Cum ați reușit să sudat i 
colectivul ? Toți știm că în
ceputul a fost greu — muncă 
și încredere în oameni.

— Intr-adevăr, la început, 
ortacii mă priveau cu rezer
vă, neîncrezători. Dar după 
prima lună, după primii metri 
peste planul avansării, totul 
s-a schimbat. Din acel mo-

Doar 
experi- 
minei. 
lucru :

ment puteți vorbi într-adevăr 
de brigada lui Brutu. Era cred 
în luna a doua a trimestrului 
IV 1972.

— Vi s-a dus vestea că 
mereu sinteți la șeful de sec
tor, ba pentru una, ba pen
tru alta.

— Dacă îi dai omului, poți 
să-i și pretinzi. Eu le pre
tind Ia ai mei, și încă mult. 
Iar șeful de sector știe a- 
cest lucru. El ascultă dorin
țele oamenilor iar eu sînt 
glasul ortacilor mei, totdeau
na. Știți, brigada noastră es
te o școală. O școală a mun
cii, o școală a educației. La 
noi, nu se lipsește nemotivat. 
La noi, normele se îndepli
nesc întocmai, iar integrarea 
fiecăruia în programul zilnic 
este o regulă respectată. Gri
ja în prezent este ca noii an
gajați din brigadă să pricea
pă cît mai repede esențialul.

— După cite știu împreună 
cu brigada v-ați angajat, ca 
pînă la sfîrșitul anului numă
rul noilor angajați, al tineri
lor care sînt la începutul ca
rierei, să echivaleze cu un 
schimb.

— Da l Pe toți acești tineri, 
împreună cu minerii cu ex
periență din brigadă îi ținem 
lingă noi; le destăinuim se
cretele „misterioasei" meserii 
pline de inedit, pline de ca
pricii. Sînt sigur că dintre ei, 
mulți vor duce mîine ștafeta 
mai departe și voi fi mîndru 
să-i aud spunînd : .,mi-am 
cut ucenicia în brigada 
Neculai 
încă de 
gure.

Brutu". Vă pol 
pe acum exemple

nuri,
$f . 
ambiții ? 
Un metru 
trecută și

pentru viitor ? Pln-

mai mult ca 
asta in per-luna 

manenfă. Și mai vreau să-i 
arăt lui Teacenco, cel de la 
„complexe", că deși lucrez 
in condifii mai deosebite de-

Ing. Stelian VINTILESCU, 
E.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 3-a)
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SFATUL MEDICULUI: Coopera

In ziarul de azi :
Reprezentant al spiritului enci
clopedic și al umanismului ro
mânesc — 300 de ani de la naș
terea lui DIMITRIE CANTEMIR.

Rubricile ; Din sălile de judeca
tă și Cu scrisoarea dv. în față.

rea familiei in scăderea mortali
tății infantile.

Rubrica Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului.
Avancronică fotbalistică.
Programul televiziunii pentru 
săptămîna viitoare-

(Pag. a 3-a)

Săptămîna aceasta uteciștii 
din orașul Uricani au parti
cipat cu deosebit elan la rea
lizarea angajamentelor luate 
în cinstea măreței sărbători 
de la 1 Mai. Astfel, din ini
țiativa comitetului orășenesc 
al U.T.C. tinerii s-au anga
jat să realizeze în plus colec
tarea a 50 tone de fier vechi 
și să împădurească cu dife
rite esențe 3 ha în loc de 2 
ha în zona Petroasa (Valea de 
Brazi). Pînă în prezent ei au 
împădurit o suprafață însem
nată din cea amintită și au 
plantat peste 130 de pomi or
namentali în diferite zone 
ale orașului.

Fruntași la locurile de mun
că sau pe băncile școlilor, ti
nerii din Uricani nu se la
să mai prejos nici în acțiuni
le rodnice de muncă voluntar- 
patriotice.

Asistenta 
medicală 
in zilele

In scopul asigurării asisten
ței medicale în orașul Petro
șani în zilele de 29, 30 aprilie, 
și 1 mai, Direcția spitalului și 
policlinicii Petroșani infor
mează populația că în această 
perioadă va funcționa un ca
binet de consultații la Policli
nica Petroșani între orele 
8—20 iar la serviciul de sto
matologie, cartierul Aeroport 
va funcționa un cabinet între 
orele 7—13.

Pentru cazurile ee vor pre
zenta o urgență medico-chi- 
rurgicală cetățenii se pot a- 
dresa la orice oră din zi și 
nitepte, direct sau telefonic, la" 
serviciul de urgență al Spi
talului unificat Petroșani (te
lefon 1313), secția Maternitate 
(telefon 1427) și la secția Pe
diatrie (spitalul de copii — 
telefon 1428).

A
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Vizita delegației P.C.R 
în Finlanda.
încheierea primei runde 
de negocieri din acest an 
a Comitetului pentru de
zarmare de la Geneva. 
Ample mișcări revendi 
cative în Japonia.
Congresul partidelor so- 
cial-democrate din țările 
membre ale C.E.E.

Un efort permanent șî convergent
pentru încheierea anului școlar

în cele mai bune condifii
După o vacanță de primăva

ră bogată în activități, cores
punzătoare dorințelor și preo
cupărilor elevilor, a început 
trimestrul al III-lea al anului 
școlar. O analiză retrospecti
vă a muncii ce se desfășoară 
în școli se impune acum, cînd 
a început, o perioadă de finali
zare a eforturilor dintr-un 
an. In școlile din Valea Jiului 
învață peste 27 000 de elevi 
pregătiți de 1 248 cadre didac
tice. Consecventa grijă a par
tidului și statului pentru for
marea tinerelor generații s-a 
manifestat în municipiu] nos
tru prin asigurarea unei bune 
baze materiale pentru desfășu
rarea unui învățămînt practic 
modern, prin crearea unor 
condiții optime instrucției și 
educației elevilor.

Ca o reflectare firească a 
condițiilor create, la finele tri
mestrului II situația școlară se 
prezintă astfel :

La ' clasele I—X din totalul 
de 17 547 elevi înscriși procen
tajul de promovați este de 
87,54 la sută, cu aproximativ 
2 procente mai mare față de 
primul trimestru al anului 
1972—73: în clasele IX—XII, 
respectiv anii I—IV de la lice
ele de cultură generală, din 
totalul de 1 072, fără anii IV, 
procentajul de promovabilita- 
te este de 70 la sută.

La liceul de specialitate 
nieră din Petroșani, 
există condiții 
învățătură și < 
oarece 
tare In

cerințele actuale, procentul de 
promovați este de 61,1, rezul
tat ce nu se ridică la nivelul 
condițiilor materiale create în- 
vățămîntului tehnic din patria 
noastră. De aceste rezultate 
nesatisfăcătoare se fac vino- 
vați conducerea liceului, cen
trala cărbunelui și inspectora
tul școlar care nu au efectuat

Cerințe 
prioritare 

în învățămîntul 
municipiului

i optime 
de viață, 

dispune de o 
conformitate

mi- 
deși 

de 
de- 
do- 
cu

în acest an școlar nici un con
trol asupra modului de desfă
șurare a procesului de învăță
mînt. La Grupul școlar minier 
Petroșani promovabilitatea 
este de 83 la sută față de 76 la 
sută cît a fost în primul tri
mestru, iar Ia Școala profesio
nală Lupeni de 67 la sută, cu 
totul necorespunzătoare față 
de condițiile materiale exis
tente și cadrele didactice de 
care dispune această școală. 
Rezultate mai bune s-au înre
gistrat la forma ucenicie la 
locul de muncă, curs seral, 
ca și la maiștri curs seral. 
O situație bună o pre
zintă Școala profesională 
comercială Petroșani la care 
au promovat 90,5 la sută din
tre elevi.

Sub aspect calitativ se mai

manifestă o serie de neajun
suri ; menținerea unui nu
măr însemnat de elevi cu nota 
la limită : un mare număr de 
corigenți la anii I—II din li
cee ; preocupare nediferenția
tă în pregătirea elevilor, fapt 
care generează rămîneri în ur
mă la învățătură ; meditațiile 
și consultațiile au încă un ca
racter formal, neținîndu-se 
cont de nivelul de pregătire al 
fiecărui elev, de golurile în 
cunoștințe, de particularitățile 
psiho-pedagogice și condițiile 
mediului familial al copiilor. 
Toate acestea 
tea cadrelor 
noaștere mai 
cărui elev.

Deficiențele 
manifestat și 
cursurilor pe 
zele județeană și republicană 
unde rezultatele nu se ridică 
Ia nivelul posibilităților

Pe baza ultimelor hotărîri 
de partid și de stat, educația 
prin muncă și pentru muncă 
se înscrie în sarcinile de bază 
ale învățământului, fiind un 
obiect de mare importanță 
pentru epoca în care trăim. 
S-au stabilit întreprinderile 
patronatoare pentru fiecare 
școală în parte, s-au încheiat 
convenții, au fost încadrați 
maiștri instructori corespunză-

impun din 
didactice o 
profundă a

s-au
con-

de mai sus 
cu prilejul 
discipline Ia fa-

Prof. Victor BĂDĂU, 
inspector școlar 

Prof. Petru MARCU 
activist de partid

(Continuare în pag. a 3-a J
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Reprezentant al spiritului enciclopedic
și al umanismului românesc

Continuator de seamă al u- 
nor înaintați iluștri ai culturii 
noastre naționale, Dimitrie 
Cantemir este o personalitate 
enciclopedică a școlii uma
niste românești în perioada 
feudală a literaturii române. 
Descendent dintr-o familie de 
răzeși moldoveni, din ținutul 
Fălciuiui, cu studii superioa
re făcute la Academia gre
cească a patriarhiei din Con- 
stantinopole, domnitor al Mol
dovei animat de statornicirea u- 
nui stat centralizat, aliat ți 
prieten al țarului Petru cel Ma
re, ales în 1714, pentru pres
tigioasa sa activitate, membru 
al Academiei din Berlin, Dimi
trie Cantemir, de la a cărui 
naștere se împlinesc 300 de ani 
și 250 de ani de la moarte, 
cărturar cunoscut in întreaga 
lume, reprezintă un moment 
din cele moi originale și mai 
reprezentative în dezvoltarea 
culturii române.

Dimitrie Cantemir (1 673- 
1 723), personalitate complexă, 
armonios alcătuită, a istoriei 
literaturii noastre vechi, scri
itor, istoric, om de știință și 
de stat, savant de dimen
siune europeană încă din 
vremea lui, aparținînd deopo
trivă culturii noastre și cul
turii mondiale ; are o operă 
variată și vastă, ilustrînd do
menii variate ale cunoașterii: 
istoria, geoqrafia, muzica, et
nografia, filozofia, filologia, 
literatura, folclorul, loqica, re
ligia, fizica.

„Divanul sau gilceava înțe
leptului cu lumea sau giude- 
tul sufletului cu trupul", pu
blicată la lași, 1 698, întiiul 
eseu din literatura română, 
este tratat de etică filozofică 
unde ideea ascetică se con
ciliază cu atitudinea activă de 
luptă împotriva fatalității : 
„Na rob, ci stâpîn lumii te-au 
lăsat ; pentru aceasta, tu pe 
dînsa, nu ea pe 
ște".

Impulsionează 
dialogului dintre 
flet, între lume și înțelept, me
ditație atinsă de fiorul meta
fizic. A doua lucrare din epoca 
lui de formație este „Sacro- 
sanctae scientiae indepinqi- 
bilis imago", redactată în la
tinește (Imaginea cu neputin
ță de zugrăvit a științei sacre), 
eseu filozofic, cea dinfîi '•■cra- 
re de metafizică datorat* unui 
român, 
verse 
fizică. D.
romanul 
politic 
Capitol 
temporană 
roglife, roman autobiografic cu 
un conținut împletit in realita- moi de lăudat. este". Capodo- 
tea socială ți politică a epocii, 
„Istoria ieroglifică în douăspre
zece părți împărțită așișderea 
cu 760 de sentenții, frumos im-

300 de ani de la nașterea lui
DIM! TRIE CANT EMIR

podobitâ" intr-o formă des folo
sită in literatura medievală zu
grăvirea vieții omenești sub 
formă de povestire cu persona
je din lumea animalelor, aduce 
un vast tablou al societății feu
dale, colorată, dramatică, sin- 
geroasă, din Moldova și Mun
tenia anilor 1703-1705, prezen-

române elemente 
specii literare ca : 
pamfletul, elegia,

literaturii 
ale unor 
romanul, 
fabula.

La cererea Academiei din 
Berlin, al cărui membru era 
încă din 1719, fiind cel din
ții român membru al unei a- 
cademii străine, scrie

biografie istorică românească, 
prima monografie modernă ca 
spirit și metodă a unei domnii.

Reprezentant de seamă al 
umanismului și al Renașterii 
românești, continuator al Iui 
Gr. Ureche, Miron Costin, al 
spătarului N. Mi lese u și stol
nicului C. Cantacuzino, pre
mergător al luminismului și 
al Școlii Ardelene în cultura 
noastră, Dimitrie Cantemir 
scrie „Hronicul romano-moido- 
valahilor”. Umanist de anvergu
ră, Dimitrie Cantemir afirmă 
ca și înaintașii săi de seamă, 
originea romană a poporului 
și latinitatea limbii române, 
continuitatea elementului ro
man în Dacia, unitatea româ
nilor de pretutindeni.

„Hronicul.." lui Dimitrie 
Cantemir atestă orientarea lar
gă, umanistă, a istoricului ca
re scrie despre toți românii o- 
cupindu-se chiar și de româ
nii macedoneni, încadrată 
istoria universală.

Ca mai tîrziu Bălcescu, 
mitrie Cantemir credea că 
mânii au misiunea sacră de a 
apăra cu jertfă civilizația eu
ropeană de invaziile barbare, 
și proclamă întîia oară misiu
nea istorică a poporului ro
mân în cadrul istoriei univer. 
sale.

Conceptul de civilizație este 
umanist în opera lui Dimitrie 
Cantemir. In sairitul umanismu
lui, Dimitrie Cantemir în inter
pretarea descendenței romane 
a poporului român, lărgeș
te semnificația oriqinii noas
tre : sîntem urmașii unui po
por care a creat o civilizație 
și o cultură clasică. Bazat pe 
interpretarea socratică a ideii 
de civilizație, apreciază câ nu 
ești civilizat trăind într-o țară 
civilizată, ci ești civilizat apă- 

cins-

în

Di-
ro-

Oamenii de lingă mine

Eugenia GHERECHEȘ, 
secretara organizației de bază

T.A., E. M. Paroșeni

Harnicul colectiv de la de
pozitul de lemne, al E.M. Pa
roșeni, condus de comunistul 
Tiberiu Marghitan, a reușit să 
transforme locul său de mun
că într-o oglindă a vredniciei. 
Meritul este fără indoială al 
tuturor ; al organizației de ba
ză, ol grupei sindicale în ale 
căror programe sînt înscrise 
acțiuni multiple, menite să con
tribuie Ia continua perfecțio
nare politico-ideologică, la în
tărirea disciplinei muncii. Iată 
cîteva din acțiunile ce converg 
spre realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție, Dentru 
întîmpinarea sărbătorii muncii 
cu înfăDtuiri cit mai substanția
le : onorarea ritmică a comen
zilor către sectoare, reducerea 
timpului de staționare a voqoa- 
nelor C.F.R., eliminarea definiti
vă a nemotivatelor si întîrzie- 
rilor de la serviciu. Gazeta sa
tirică a depozitului, „Ghimpe
le" nu îngăduie, de altfel, nici 
o abatere în acest sens.

tine stupine-

dramatismul 
trup și su-

aduce în discuție di- 
orobleme ele meta- 

creează 
pamfletul 
alegoric, 

con- 
în ie-

și

Cantemir 
social, 

social 
de istorie 

incifrată

tată sub forma unei grotești 
caricaturi, cu fantezie umoris
tică și vervă satirică. Din arca
nele fabulei antifeudale dez
legate in „Scara tilcuitoare a 
numelor și numerelor" descope
rim realități social-politice : in
trigile boierilor din epoca feu
dală, viciile regimului nobiliar, 
putreziciunea, cupiditatea, ve
nalitatea Imperiului Otoman 
și a demnitarilor săi, exploata
rea țăranilor.

Zugrăvind in chip 
raporturile de 
tatea feudală 
mânești din 
ani, Dimitrie 
șează răscoala țăranilor ca o 
luptă pentru slobozie (libertate) 
și moșie (pămînt), „cu cinste a 
muri, decît prin mulți veci ne
cinste a trăi mai de folos și

realist 
clasă din socie- 

a Țărilor ro- 
perioada acelor 
Cantemir înfăți-

peră literară a Iui Dimitrie 
Cantemir, „Istoria ieroqlifică", 
operă» cu conținut social si 
literar - filozofic, cu tendință 
satirică, introduce în domeniul

ba latină opera „Descriptio 
antique et hodierni status 
Moldaviae", lucrare monogra
fică tratînd despre geogra
fia, istoria, impârțirea adminis
trativă, etnografia, limba Mol
dovei, urmată de o hartă de
senată de Cantemir, prima 
hartă a Moldovei.

Scrierea care a creat faima 
mondială a lui D. Cantemir, 
tradusă incă din prima jumă
tate a secolului al XVIII-lea
în limbile engleză, franceză,
germană, este „Creșterea ți 
descreșterea curții otomane" 
cea mai documentată istorie a 
imperiului otoman pină la lu
crările lui Hammer ți Zinkeisen 
în care înaintea contempora
nilor săi Vico ți Montesqieu, 
găsim ideea de „corsi e ricor- 
si", de „grandeur et decaden
ce". Biografia plytarchiană și 
totodată cronică a Moldovei, 
ca fond o pledoarie politică 
ți ca formă ,o povestire mol
dovenească, este „Vita Constan- 

Cantemyrii" cea dinții

civilizată, ci ești civilizat 
rînd moravurile bune 
tite.

Trăind la răscruce 
curi între un asfințit și 
rit de secol, la confluența 
două lumi, fiul răzeșului Can
temir din Silișteni, savant de 
formație enciclopedică, poli
glot, umanist de anvergură și 
om politic luminat aparține 
deopotrivă patrimoniului cul
turii naționale și mondiale. Ca 
unul din cei mai de seamă fu 
ai poporului român dăruiți 
culturii umonitătii, Dimitrie Can
temir, erudit de valoare uni
versală, a atras încă din secole 
trecute prețuirea geniului său 
din partea unor personalități 
celebre ca : Voltaire, Byron 
Bielinski, Victor Hugo. Voltaire 
spunea că Dimitrie Cante
mir unea talentele vechilor 
greci cu știința literelor și 
ceea a armelor. Criticul și 
toricul literar G. Călinescu 
blinia pilda vieții și operei 
Dimitrie Cantemir, condiția 
mană comparabilă marilor per
sonalități ale Renașterii ,

și

de
un

vea- 
răsă- 

a

a- 
is- 

su- 
lui
u-
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Noi loturi
de radioreceptoare
In zilele aicestea magazinele 

de specialitate din Valea Jiu
lui au pus în vinzare un în
semnat n.umăr 
toare de tip 
NEPTUN, fabricate de 
„Electronica"

Radioreceptoarele portative, 
cu alimentare la baterie, do
tate cu 4 game și 8 tranzisto- 
are, garantează performanțe de 

. recepție care corespund ce
lor mai înalte exigențe. înal
ta calitate a aparatelor, asigură 
și în condiții de deplasare, bu
na recepționare a programe
lor radiofonice, fapt pentru ca
re sînt mult apreciate de cum
părători.

de radioirecep- 
ALBATROS și 

I.I.S. 
din București.

+ Aveți perfectă dreptate, stimate tova
rășe Virgil Braicu (Lupeni, str. 23 August 
nr. 27), cinstea și corectitudinea ar trebui 
să fie intronate și în secțiile de ceasorni
cărie ale cooperativei „Deservirea". Vă 
întrebăm, însă, de ce-1 reclamați pe res
ponsabilul de unitate, Oprea Florea, con
ducerii cooperativei abia acum, după ex
pirarea termenului de garanție al ceasu
lui?...

Informația intitulată „Spirit gospodă
resc", pe care ne-ați expediat-o, tov. Wil
helm Lajodi, nu... spune nimic. E incom
pletă și, în plus, noi cunoaștem stituația 
magazinului alimentar nr. 9, care nu e 
prea... roză I

Andrei Ilegeduș, (Lupeni): Sîntem si
guri că și în orașul dv. există un serviciu 
orășenesc de miliție I Pentru găsirea „vino
vatului", de ce nu vă adresați organelor de 
miliție ? Abia după aceea, e nevoie de in
tervenția noastră...

+ După cîte am fost informați, „pati
noarul" de pe strada Sterminos, despre ca
re ne-ați scris dv. detaliat, tov. Simion 
Plăiniceanu (Uricani), a dispărut... de pe 
fața pămîntului. E bine, nu ? Dacă reapare, 
scrieți-ne.

Carnet tehnico-șființiîic
Stație seismică 

portabilă

co
și teh- 
Institutul 

din

A

însemnare

Grija pentru om manifesta
tă de grupa sindicală s-a con
cretizat prin ajutoare moteriale 
date celor cu greutăți familia
re, prin repartizarea biletelor 
de odihnă și tratament în di
ferite stațiuni din țoră. De ase
menea, muncitoarelor care do
resc să se califice lî s-au creat 
condiții pentru a lucra numai 
în schimbul I.

Ar mai fi multe de spus des
pre fiecare om, dar, de fapt, 
despre toți am vorbit, - despre 
colectivul de muncă al depozi
tului, despre oamenii de lîngă 
mine, dîrzi, onești, vrednici de 
toată stima. Oameni care îm
pletesc armonios activitatea 
obștească, educativă cu cea 
profesională, participant în
suflețiți la înfăptuirea politi
cii partidului.

I 
I
I

I
I
I
I
I
I

w* fadă
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4* De unde știți dv., tovarășe Eniilitii- 
Doboș (Petrila), că atunci cînd se anină p< 
o ușă afișul „Primim marfă", înăuntru nu 
se primește chiar... nimic ? Mergeți, vă rti 
găm, la profunzime în orice notă critică 
pe care o doriți publicată, nu rămîneți 
suspendat între presupuneri.

In numele unui grup de muncitori 
Francisc Szilaghi — Lupeni, solicită condu 
cerea T.A.P.L. să aprobe, la restaurantul 
„Minerul" din localitate, servirea de me 
niuri zilnice și pentru acasă („cu sufertașe- 
le"), pentru că „posibilități există"...

Prof. Gheorghe ANTOCE

gratuit

Vînzătoarea Viorica Rus de 
Ia magazinul nr. 42, din ca
drul complexului comercial 
din Petrila se bucură de 
aprecieri deosebite din par
tea clienților. Iat-o în cli
șeul nostru, în exercițiul 
funcțiunii.

Foto: C. BARBU

A fost realizată o stație 
seismică portabilă, destinată 
determinării adîncimii stratu
lui de eroziune, pentru lu
crări de geofizică ingine
rească, necesare în construc
ții de drumuri, poduri, galerii 
miniere etc. Autor — un 
lectiv de ingineri 
nicieni de la
de geofizică aplicată 
București. Noul aparat este a- 
limentat de la o baterie de a- 
cumulatoare de 12 volți. Undele 
seismice sînt generate prin lo
virea unei plăci de oțel cu un 
ciocan. Timpul în care unda 
seismică ajunge de la punctul de 
generare la geofon se citește di
rect pe cadranul electronic al 
aparatului. Specialiștii afirmă 
că precizia măsurătorii efec
tuate cu acest ingenios aparat 
românesc este egală cu 
mllisecunde.

ale, rezultate de pe urma pro
cesului de producție al între
prinderilor de ■ tăbăcărie, pie
lărie și blănărie.

Cercetările întreprinse în 
colaborare cu specialiștii de 
la Întreprinderea .Industria 
română de piele" din locali
tate, au demonstrat că soluți
ile și procedeele tehnologice 
propuse pentru aplicarea pe 
scară industrială asigură re
cuperarea trioxidului de crom, 
în concentrații de la 86 
Ia 99 la 
ficienți, 
o largă 
chimică, 
rialelor 
ții și in alte domenii.

un nou procedeu de realizare, 
prin galvanoplastie, a matrițe
lor care se foloseau pentru in
jecția maselor plastice. Pe 
lîngă o înaltă productivitate, 
această metodă prezintă și a- 
vantajul că utilizează pentru 
confecționarea acestor matrițe 
rășini sintetice de producție 
românească, în locul metalu
lui, ceea ce aduce, de aseme
nea, însemnate economii în
treprinderii.

0,1

Soluții pentru 
recuperarea 

trioxidului de crom 
din deșeuri 

și ape reziduale
W!

Prof. dr. ing. F. Dobrescu și 
conf. dr. ing. I. Florea, de la In
stitutul politehnic „Traian 
Vuia” din Timișoara, au fina
lizat în mai puțin de 3 luni 
două importante studii științi
fice aplicative, legate de re
cuperarea trioxidului de crom 
din deșeuri și din ape rezidu-

pînă 
sută. La astfel de coe- 
el îșî găsește din nou 
utilitate in industria 
metalurgică, a mate- 

ceramice de construc-

Noutate în domeniul 
înlocuitorilor metalelor

noutate in 
metalelor 

aduce ingi- 
de la Intre-

metodă de cercetare 
a fenomenului 

de permeabilitate

Pictorul Nicolae Dârăscu 
(1883-1959) este considerai 
de istoria artelor noastre 
plastice drept cel mai sta
tornic zugrav al mediului 
acvatic. Dar el n-a pictat 
niciodată valul, mișcarea un
delor, ci marea, laguna, flu
viul în substanța lor plas
tică. Fluidul apelor nu I-a 
atins prin efectele sale tre
cătoare, ci prin semnifica
ția de simbol al călătoriei, 
al depărtărilor.

Despre Dârăscu, socotit 
cel mai de seamă pictor ro
mân de peisaje marine, se 
cunoaște un episod oarecum 
anecdotic. In anul 1902, ei 
s-a înscris ia Școala de

MIRCEA PASCU, domici
liat în comuna Pui, n-a ezi
tat a profita de funcția ce 
o deținea (șeful stației’C.F.R. 
Băiești) pentru a-și însuși 
cîștiguri necinstite. Avînd 
în mină gestiunea, și-a în
chipuit că-i aparțin după 
bunul plac și valorile încre
dințate. La un control s-a 
constatat că numărul bilete
lor de călătorie care figura 
scris in conturile gestiunii, 
este mult mai mic decît nu
mărul real al biletelor vîn- 
dute. „Jocul" de-a falsifica
rea conturilor i-a adus lui 
M. P. în buzunar — fără 
muncă cinstită — suma de 
12 487 lei. Dar i-a mai adus 
în plus... bilet gratuit pen
tru o „călătorie" cu gratii, 
..lungă" de doi ani.

O interesantă 
domeniul înlocuril 
cu mase plastice 
nerul Dan Giurgiu 
prinderea „Flamura Roșie" din
Sibiu. El a pus la punct o teh
nologie originală de metaliza
re a maselor plastice. Aplicat 
cu ajutorul unei instalații se- 
miindustriale, procedeul ela
borat de tînărul inginer 
prezintă, unele avantaje 
țiale: astfel, el permite, 
o parte, înlocuirea unor 
riale deficitare, necesare 
tru fabricarea articolelor 
scris și a pieselor pentru uti
lajele textile, iar pe de altă 
parte, realizarea unor econo
mii anuale în valoare de cca. 
2 milioane lei.

Un colectiv condus de ace
lași cercetător a pus la punct

/

sibian 
esen- 

pe de 
mate- 

pen- 
de

Cu ajutorul Izotopilor 
radioactivi, bîofizicianul loan 
Nicolaescu, de Ia Institutul de 
medicină și farmacie din Tg. 
Mureș, în colaborare cu tineri 
cercetători de Ia universita
tea „Washington" din Saint 
Louis (S.U.A.), a pus la punct 
o metodă de cercetare a feno
menului de permeabilitate 
semnalat in cazul unor tipuri 
de membrane celulare. Așa a 
fost controlat gradul de per
meabilitate a amoniacului, 
marcat cu azot 13 la nivelul 
vezicii urinare, cît și influen
ța hormonilor antidiuretici și 
a altora specifici.

Analiza permeabilității la 
nivelul celulelor are o deo
sebită însemnătate practică. 
Ea ușurează elucidarea unor 
aspecte de prognoză, profila
xie și terapie într-o seamă de 
afecțiuni la nivelul unor or
gane frecvente afectate ■‘r di
verse maladii și în care diag
nosticul ridică probleme deo
sebite.

I
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cu... cîntec
Lui Ion Panciu, recidivist 

din Vulcan, îi lipsea un ins
trument de 
Pînă la 
rîvnit i-a 
se întoarcă, 
„acolo" unde 
stea pentru fapta sa repro
babilă. Care faptă ? Aflîn- 
du-se în parc și văzînd pe 
cetățeanul P. A. în stare de 
ebrietate i-a sustras acestu
ia ceasul șl pe-aici 
lea. Numai că, doi 
care l-au observat, 
cat socotelile care 
cheiat tn defavoarea 
P. I. Cum s-ar zice, 
cu cîntec, povestea cu cea
sul după cară se dăduse în 
vînt.

măsurat timpul, 
urmă, ceasul 

„sunat" să 
pentru un an 
se cuvine să

ți-e ca- 
cetățeni, 
i-au stri- 
s-au în- 

lui 
ieșise

Nicolae GHERGHIN 
judecător

Cooperarea familiei în scăderea mortalității infantile
Creșterea continuă, an de 

an, a nivelului material și cul
tural — de viață — al poporu
lui nostru, înființarea și per- 
fecționareq unei largi rețele de 
unități de ocrotire și de asis
tență medicală a copilului pe 
întreg cuprinsul 
și creșterea tot 
tă a numărului 
cadre medii ce 
zi de zi munca în acest sector 
atît de însemnat a condus la 
scăderea considerabilă a indi
celui de mortalitate infantilă.

In Valea Jiului s-au obținut 
rezultate deosebit de evidente 
pe linia ocrotirii și asistenței 
medicale a copilului. Mortali- 
talea infantilă nu mai este atît 
de frecventă ca pe vremea bur
gheziei pe aceste meleaguri.

Dar, cînd este vorba de o- 
crotirea sănătății copilului, nu 
ne putem declara mulțumiți 
cu rezultatele obținute pînă în 
prezent. Noi, cadrele medico- 
sanitare, ne vom strădui 
continuare să îmbunătățim 
mai mult această activitate 
tît de nobilă, de a păstra și de 
a întări sănătatea celui mai 
drag și mai de preț bun al fa
miliei — copilul.

In această muncă atît de 
delicată și cu atît de, mari răs
punderi, un rol nu mai puțin 
important revine și familiei, 
în care își duce viața zi de zi 
și noapte de noapte copii mici, 
ființe atît de drăgălașe, 'dar 
tot pe atît și de fragile.

Vîrsta copilului sugar este 
cea mai fragedă și cea mai pe
riclitată în fața diferitelor îm
bolnăviri. Sprijinul pe care îl 
poate da și pe care îl solicităm 
din partea familiei este și el

țării, precum 
mai importan- 
de medici și 

își desfășoară

în 
Și 
a-

Și 
a-

de neprețuit, atunci cînd vine 
în înitîmpinarea grijii pe care 
partidul și statul nostru o a- 
cordă copilului.

Cînd și cum putem obține 
noi, medicii, acest sprijin ?

Poate pare curios, dar acest 
sprijin începe încă din mo
mentul cînd cei doi parteneri 
de căsătorie se hotărăsc să 
înjghebeze o familie, desigur o 
familie sănătoasă. Certificatul 
medical de sănătate la căsăto
rie este primul act prin care 
viitoarea familie își aduce a- 
portul la sănătatea viitorilor 
săi copii, orice îmbolnăvire la 
soț sau la soție, care poate avea 
repercusiuni asupra sănătății 
copilului, trebuie tratată 
vindecată încă înainte ca
cesta să fie conceput, încă îna
inte ca femeia să devină gra
vidă.

Graviditatea este o impor 
tantă perioadă fiziologică prin 
care trece femeia care devine 
mamă. In marea majoritate a 
cazurilor această perioadă evo
luează fără incidente, dar sînt 
și cazuri cînd îmbolnăviri ale 
femeii gravide nediagonistica- 
te și netratate la timp, duc la 
îmbolnăviri, uneori grave cu 
repercusiuni asupra vieții și 
sănătății fătului și mai apoi al 
copilului. Iată de ce, prezenta
rea la medic — pentru luare în 
evidență și pentru supraveghe
re activă, sistematică, compe
tentă, dc specialitate consti
tuie o obligație de cea mai ma
re importanță pentru femeia 
gravidă, care dorește să aibă 
ulterior copii normali și sănă
toși din punct de vedere fi
zic și mintal.

Un moment de însemnătate

— putem spune capitală — a- 
tît pentru femeia gravidă cît 
și pentru viitorul copil îl re
prezintă actul nașterii. Aceasta 
poate decurge normal, fiziolo
gic, în marea majoritate a ca
zurilor dar poate evolua și pa- 
tologic, punînd în pericol fie via
ța mamei, fie a copilului, fie a 
ambilor. De aici 
ca fiecare femeie gravidă 
fie

necesitatea 
să 

conștientă de prezentarea

bolnăviri, nu-și pot hrăni co
pilul la sin, fiind contraindi
cat pentru sănătatea mamei, 
sau există malformații ale ma
melelor sau ale copilului care 
nu permit alimentația natu
rală, la sîn ; dar în toate aces-: 
te situații medicul și sora de 
ocrotire sînt cei care trebuie 
să hotărască ce lapte și ce di- 
luție, precum și ce cantități 
de lapte să se dea copilului ca

SFATUL MEDICULUI
la maternitate pentru a naște, 
aici, existînd create toate con
dițiile pentru o bună asisten
tă.

Odată copilul născut, în a- 
fară de îngrijirea curentă un 
factor de cea mai mare impor
tanță pentru creșterea, dezvol
tarea și sănătatea lui îl repre
zintă alimentația. Există astăzi 
tendința, de loc motivată, din 
partea unor mame, de a lipsi 
copilul lor sugar de cel mai 
bun și cel mai fiziologic ali
ment, specific acestei vîrste — 
laptele de mamă. Există o u- 
șurință regretabilă și pînă la 
un punct, putem afirma con
damnabila, din partea unor 
mame de a apela la laptele de 
vacă sau la laptele praf. Dar și 
unul și altul nu va putea să 
înlocuiască cu aceiași valoare 
laptele de mamă. Este o obliga
ție elementară și fundamenta
lă a fiecărei mame de a ali
menta copilul său cu propriu] 
său lapte. Este adevărat că 
sînt și unele cazuri, cînd unele 
mame, prezentînd anumite îm-

nualimentație. Unele mame 
au răbdare să le vină lapte su
ficient în sîn și trec copilul 
la alimentație artificială din 
primele zile de viață. Alte ma
me interpretează diferitele ca
pricii și gesturi inconștiente 
ale copilului ce le determină 
să renunțe fără discernămînt la 
alimentația la sîn, sau cînd 
mama trebuie să meargă la 
serviciu, după concediul de 
lehuzie, iarăși, în unele cazuri, 
trece cu ușurință la alimenta
ția cu lapte de vacă sau 
lapte praf. In toate aceste
tuații, cel mai bine pentru să
nătatea copilului este să în
trebe mai întîi medicul și sora 
de ocrotire ce trebuie să facă 
și cum trebuie să procedeze în 
alimentația copilului, cunos
cut fiind că greșelile în ali
mentația copilului sugar duc 
și Ia tulburări digestive, care 
întîrzie creșterea și dezvolta
rea lui, îi produc dispepsii mai 
mult sau mai puțin grave, sau 
favorizează așezarea de boli 
infecțioase care pe acest teren

cu 
si-

debilitat ia o evoluție de obi
cei gravă. Toate aceste „neca
zuri" pot fi evitate cu succes, 
dacă se întreabă medicul sau 
sora de ocrotire încă de la în
ceput, ce este de făcut.

Și diversificarea alimenta
ției, adică trecerea la alte ali
mente decît numai lapte sim
plu, de exemplu trecerea la 
lapte cu gris, cu biscuiți, su
pe, carne, ouă, etc., reprezin
tă un moment cheie pentru 
creșterea, dezvoltarea și sănă
tatea copilului sugar, și de a- 
ceea, în această perioadă orice 
mamă conștientă de menirea 
ei, are obligația să se sfătuias
că din timp cu medicul și cu 
sora de ocrotire în această 
problemă, altfel — nu rareori 
— greșelile făcute au costat 
viața copilului.

Un alt moment de extremă 
importanță în care rolul fami
liei este de neprețuit, este a- 
tunci cînd copilul se îmbolnă
vește, indiferent de ce boală. 
Este cunoscut că orice boală 
este mai ușor de tratat dacă 
este luată de la începutul ei, 
la orice copil, dar mai ales 
dacă este vorba de un copil 
sugar unde bolile, de obicei, 
îmbracă forme clinice grave și 
foarte grave, nu rareori mor
tale încă de Ia început. Orice 
moment de întîrziere poate 
costa viața copilului. De aceea 
familia trebuie să prezinte co
pilul la medicul de circă sau 
la medicul de gardă pentru a 
indica tratamentul necesar în
că de la începutul bolii, șanse
le de vindecare fiind de obicei, 
în acest caz, de 100 la sută.

Unele mame ajung cu copiii 
lor bolnavi în spital. La teși-

rea din spital, în mod obișnuit, 
copilul, este vindecat sau mult 
ameliorat. In ambele cazuri 
rezistența lui la noi infecții 
este încă scăzută, iar alimenta
ția de pînă aici, corectă, este 
mai greu suportată. Tocmai de 
aceea aceste mame au obligația 
să respecte întocmai indicați
ile medicului referitor la îngri
jirea și alimentația sugarului 
ieșit din spital. Nerespectarea 
acestor indicații, nu rareori au 
readus copilul în spital, în sta
re și mai gravă decît la prima 
îmbolnăvire.

Nu mai puțin lipsită de în
semnătate pentru sănătatea 
copilului este prevenirea dife
ritelor îmbolnăviri contagioa
se, prin metoda vaccinărilor. 
Este metoda cea mai științi
fică și totodată cea mai efi
cientă. Prin această metodă a 
fost învinsă difteria, paralizia 
infantilă, variola, tetanusul, 
etc. Tată de ce este de datoria 
fiecărei mame să-și prezinte 
copilul la vaccinări, atunci 
cînd acest lucru este solicitat 
de personalul medico-sanitar 
și să nu se sustragă acestor 
vaccinări din motive neînte
meiate.

In sfîrșit, mamele au obli
gația să meargă cu copiii la 
controlul medical profilactic, 
pentru copii sănătoși, numai 
în ziua și la orele cînd este 
programat acest control me
dical, în urma căruia copilul 
este vitaminizat și mama pri
mește o seamă de sfaturi me
dicale necesare dezvoltării nor
male a copilului.

i
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Belle — Arte din București. 
Nu era deloc îneîntat de 
pictură, de aceea nici n-a 
frecventat programul teme
lor de pictură, Prezentin- 
du-se, îl schimb la exame
nele de desen, le promovea
ză dovedind un excepțio
nal talent. Desenator excep
țional, este angajat în 1908 
de ziarul parizian Excelsior 
In calitate de grafician ai 
acestui cotidian, artistin 
este trimis la Saint Trope/ 
pentru a executa o suită de 
desene în această localitate 
balneară. El descoperă acum 
marea, pe care nu o va de
sena, ci o va picta, cu o 
măiestrie inegalabilă

Recunoscut ca maestru al 
picturilor acvatice, in 1936. 
Dârăscu devine profesor 
de... desen la școala de ui
te frumoase din București 
Artistul a spus mai tirziucâ. 
trebuind să-și învețe elev n 
a desena, a reușit el însuși 
să învețe., desenul.

★

Cel mai vechi film isto
ric românesc este conside
rat a fi „Războiul indepen
denței*. Pelicula a fost re
alizată in 1912, de Grigore 
Brezeanu, fiul marelui ac
tor, constituind pe acea 
vreme, cel mai mare eveni
ment artistic al anului. In 
film au jucat actori ca Ion 
Brezeanu, Constantin Notta- 
ra, Aristitza Romanescu, 
Maria Filotti, Elvira Popes
cu și alții, din care unii 
chiar ca simpli figuranți.

O distribuție tot atît de 
valoroasă a avut-o și filmul 
„Țigănușa de Ia iatac", tur
nat in anul 1923. Producția 
grupa actori ca Elvira 
pescu, Ion lancovescu, 
Morțun.

Po
lon

la 
au 
lo-

Teodor PONOVA, 
medic primar pediatru
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★

In cetatea antică de
Adamclisi, arheologii 
descoperit o serie de 
cuințe construite în secole
le IV și VI. Săpăturile au 
scos la iveală, de asemenea, 
străzi pavate, coloane, plăci 
de piatră purtînd diferite in
scripții, obiecte din cerami
că, monede etc. Intr-o clă
dire s-au găsit, printre al
tele, resturi din plafonul u- 
nei camere, sprijinit de co
loane și capiteluri excep
țional lucrate. Clădirile o- 
rașului, precum și zidurile 
de apărare ale acestuia, au 
slujit ca obiect de studiu nu 
numai pentru arheologi, ci 
și pentru specialiști în do
meniul construcțiilor. Ei 
au făcut aici interesante ob
servații privind modalită
țile de realizare, pe acea 
vreme, a unor opere arhi
tectonice care au subzistat 
peste milenii.

I

I
3
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Pentru buna desfășurare a transportului
de călători pe calea ferată

Dacă toți factorii ar concura pentru
Avancronică fotbalistică

Ce va fi miine, la Cluj

In vederea preîntîmpinării 
aglomerației la trenurile de 
călători, regionala C.F.R. Ti
mișoara a transmis stațiilor 
de pe raza sa de activitate o 
serie de dispoziții privind

buna desfășurare a transpor
tului de călători, cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

Este vorba despre măsurile 
luate privind suplimentarea 
numărului de vagoane la

trenurile accelerate și de 
persoane de lung parcurs, re
partizarea corespunzătoare cu 
întărirea gamituriloi- a locu
rilor ce se rețin pe bază de 
tichete, funcționarea caselor 
de bilete ș.a. cum sînt:

De la publicarea în 
nek> ziarului „Steagul 
nr. 7263 din 11 martie 
raidului-anchetă

eliminarea lipsurilor

+ trenurile care după grafic sau alte 
dispoziții au fost anulate în zilele de du
minică și sărbătorile legale vor circula în 
ziua de 1 Mai ;

> trenurile de persoane și curse mun
citorești din perioada 27 aprilie — 3 mai 
vor circula în compunerea completă pu- 
tîndu-se întări Ia nevoie dacă sînt nece
sare ;

♦ birourile 
prelungirea orarului cu una oră în ziua 
de 28, în 29 normal, în 30 aprilie închise, 
iar în ziua de 1 Mai după programul du
minical.

Conducerea stației Petroșani a luat mă
suri ca în orele de vîrf în zilele de 27 
aprilie — 2 mai să funcționeze, pentru 
evitarea aglomerației, două case de bilete.

de voiaj vor funcționa cu

re recunoaște că „și la noi 
e loc pentru mai bine“. Dar 
cauza tuturor necazurilor 
pornește, după părerea dum
nealor, numai și numai de la 
debitul scăzut al apei în, în
treaga Vale și singura solu
ție este așteptarea. Așadar, 

aștepta pînă cînd conduc-a

pildă — a blo- 
din Lupeni era

unde trebuia, 
unor analize 

prin

Un efort permanent și convergent
pentru incheierea anului școlar

în cele mai bune condiții>

(Urmare din pag. 1)

a- 
a- 
de 
în

de

a-
la 

lui

tori, s-au stabilit profilele ate
lierelor, în mare parte aces
tea fiind legate de cerințele 
economiei municipiului nostru 
și s-au stabilit planuri de 
producție pentru fiecare ate
lier în parte. Toate aceste mă
suri au făcut posibil ca în 
nul școlar 1972-73 numărul 
telierelor să atingă cifra 
171, față de 78 cîte au fost
anul precedent. Eforturile con
jugate ale tuturor au condus 
la executarea unor lucrări în 
valoare de peste 650 000 lei, 
executîndu-se mobilier și a- 
paratură pentru autodotarea 
atelierelor, laboratoarelor și 
cabinetelor. diferite repere 
din planurile de producție ale 
întreprinderilor patronatoare, 
alte lucrări și obiecte necesare 
gospodăririi orașelor. Merită 
relevată activitatea Școlii nr. 
2 Petroșani care a efectuat 
mobilier pentru • căminul și 
creșa din Aeroport, în valoare 
de peste 80 000 lei Asemenea 
exemple mai pot oferi liceul 
Vulcan, Școala generală nr. 5 
Vulcan, nr 2 și 3 Lupeni, nr. 
1, 2 și 5 Petrila, nr. 5 și 6 și 
liceul Petroșani cît si Casa 
copii și liceul Uricani.

Activitate mai slabă pe 
ceastă linie se desfășoară 
școlile generale din Cîmpu
Neag. Iscroni. Aninoasa, Bă
nită. Cimpa și Jieț, situație ce 
impune un mai mare spriiin 
atît din partea întreprinderilor 
patronatoare cît și a consiliilor 
ponulare respective. Pentru 
interesul manifestat în ame
najarea șî dotarea atelierelor 
școlare merită evidenția
te întreDrinderile patronatoa
re ca T TT M. Petroșani. Fabri
ca de stîlDi hidraulici din Vul
can. T.P.S.P., E M. Dîlia. mi
nele Petrila, Lonea, Uricani. 
Vulcan, termocentrala Paro- 
seni, Viscoza Lupeni. Prena- 
ratia T.upeni și T. T. T,. Petro
șani. Cu toate realizările ob
ținute considerăm câ oractica 
în producție trebuie să fie ur
mărită nu numai de către mai
strul instructor, ci și de cele
lalte cadre didactice de cul
tură generală și de specialitate 
în scopul realizării corelației 
care trebuie să existe între 
cunoștințele teoretice și lucră
rile practice efectuate în ate
lier. De asemenea se impune 
reactivizarea comisiilor de 
practică tehnico-productivă e- 
xistente pe lîngă fiecare școa
lă.

Practica desfășurată de ele
vii școlii profesionale și liceul 
industrial să fie urmărită per
manent nu numai de maiștrii 
din întreprinderi, ci și de ca
drele de specialitate din aces
te școli.

Concomitent cu acțiunea de 
instruire a tineretului școlar,

. o importanță deosebită s-a a- 
cordat activității educative în 
cadrul căreia cadrele didactice, 
organizațiije U.T.C. și de pio
nieri au datoria de a educa 
elevii în spirit militant, revo
luționar, al respectului față de 
muncă și de bunurile materi
ale, al cunoașterii și prețuirii 
marilor realizări dobîndite de 
poporul român sub conducerea 
partidului în anii construcției 
socialiste și al obiectivelor 
fundamentale ale programului 
adoptat de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
P.C.R. în vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

In acest scop, la nivelul mu
nicipiului a fost întocmit un 
program de măsuri prin care 
sînt mobilizați toți factorii e- 
ducaționali să desfășoare în
treaga muncă politică, ideolo
gică și cultural-educativă. Vi- 
zîndu-se în special folosirea 
timpului liber al elevilor în 
mod plăcut și util, în toate 
școlile s-au organizat activități 
cu un bogat conținut. Rezul
tatele obținute de școlile nr. 1 
și 5 Petrila, nr. 1 Petroșani, 
nr, 4 Vulcan, liceul Petroșani 
și liceu] Vulcan cu prilejul di
feritelor concursuri în cadrul 
cărora s-au obținut numeroase 
premii la nivel de județ sau 
republican, acțiunile devenite 
tradiționale în Valea Jiului 
(Festivalul folcloric al școlilor 
de pe Jiu, concursul corurilor, 
„Olimpiada albă a Văii Jiu
lui"), cît și rezultatele obținute 
cu prilejul confruntărilor 
J X 7“ la nivel de județ, me
daliile din cadrul concursului 
„Minitehnicus", cele 6 diplome 
obținute la expoziția interna
țională de artă plastică din 
Brazilia, confirmă preocuparea 
colectivelor de cadre didactice 
în direcția depistării și cana
lizării aptitudinilor, cît și a va
lorificării talentelor existente.

Deși se poate aprecia că ac
tivitățile desfășurate pe linia 
muncii educative, cultural- 
sportive și social obștești sînt 
într-un real Drogres, conside
răm totuși că o parte din ca
drele didactice nu sînt antre
nate și mobilizate la acțiunile 
extrașcolare. Nesatisfacătoare 
este și activitatea desfășurată 
pe linie culturală Ia 
fiecărui oraș pe linia 
lor științifice, muncii 
cație ateist-științifice
tuirii unor formații corale și 
de teatru

Pentru ridicarea calității în- 
vățămîntului de cultură gene
rală. tehnic și profesional în 
Valea Jiului atenția trebuie să 
se orienteze spre următoarele 
obiective : organizarea din 
timp a recapitulărilor finale și 
pregătirea elevilor rămași în 
urmă la învățătură (îndeosebi

a celor din clasele a VIII-a și 
anul IV licee — care urmează 
să se prezinte la diferite exa
mene de admitere); asigurarea 
din timp a condițiilor optime 
pentru desfășurarea vacanței 
de vară a elevilor și stabilirea 
fronturilor de lucru unde ele
vii liceelor să-și poată desfă
șura activitatea în cele două 
săptămîni de practică ; acționa
rea cu fermitate ca pînă la 1 
septembrie 1973 să fie gata 
noua instituție școlară cu 16 
săli de clasă în Petrila ; pre
gătirea lucrărilor de reparații 
în școli. Este necesară amena
jarea unor ateliere școlare 
pilot pe orașe, cu o bază ma
terială puternică, care să per
mită organizarea de microîn- 
treprinderi cu producție vari
ată și unde să efectueze prac
tica elevii de la toate școlile 
din localitatea respectivă.

Muncind cu consecvență 
pentru materializarea obiecti
velor propuse, apreciem că e- 
xîstă toate condițiile create 
pentru ca rezultatele obținute 
la finele anului de învățămînt 
să fie Ia nivelul cerințelor ac
tuale și ale posibilităților ma
teriale create, iar deschiderea 
noului an de învățămînt să 
aibă loc în condiții optime.

col oa- 
ro șu" 
a.c. a 

.Aveți căl
dură și apă caldă în aparta
mente ?“ a trecut mai mult 
de o lună. Primăvara, n-a „re
zolvat" problema dar, jude
cind după lipsa — în ultimul 
timp — a sesizărilor cititori
lor privind căldura și apa 
caldă, s-ar părea că rezolva
rea a venit (în limita posibi
lităților) de 
Confirmarea
responsabile, finalizate 
măsuri operative în scopul 
remedierii deficiențelor, ne-a 
dat și răspunsurile trimise re
dacției de I.G.C. și I.G.L. Pe
troșani — doi din factorii 
răspunzători.

I.G.C. a luat măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă a 
apei captate din rîul Jieț, a 
analizat situația cu asociația 
de locatari și consiliul popu
lar municipal și „am propus 
să se facă controale în apar
tamente pentru a se depista 
pierderile de apă Ia instala
țiile interioare deiecte". 
poi s-a mai fixat 
unui program de livrare 
apei calde pe grupuri 
mici de blocuri pentru 
tea satisface și etajele 
rioare. Concluzionînd, 
prinderea de gospodărire co
munală consideră că.......prin
măsuri organizatorice luate 
și de ceilalți iactori, s-ar pu
tea evita multe reclamații 
chiar și cu acest debit scă
zut în prezent".

Unul din „ceilalți factori" 
este întreprinderea de gospo
dărire locativă Petroșani, ca-

■....................J

Pe urmele 
semnalelor

«• . -.■(- I ; p- > ' • ••

critice
ale ziarului
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nivelul 
brigăzi- 
de edu- 
și alcâ-

8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10
8,20
9,50

11,00

12,30
13,00
17,10

18,00

Pentru sănătatea dv.; 
Cravatele roșii ;
Viața satului;
Emisiune în limba ma
ghiară ;
De strajă patriei ; 
Album duminical : 
Film serial pentru tine
ret — Tunelul timpu
lui. Episodul IV — „O- 
rașul Pustiu" ;
Cîntare patriei — Con
curs coral interjude- 
țean ;
1001 de seri ;

11,00
11,30

12,30

12,45

13,15

A- 
stabilirea 

a 
mai 

a pu- 
supe- 
între-

ta de la Valea de Pești va 
„potoli" setea de apă, dar 
care nu va putea curma însă 
unele neglijențe și delăsarea. 
In rest, sîntem asigurați că 
„taxele plătite de locatari 
I.G.L.-nlui sînt încasate de 
asociația de locatari. Sume
le reprezintă numai costuri
le efectiv realizate i deci nu 
încasăm taxe pentru apă 
caldă nefurnizată. In privin
ța căldurii în apartamente se 
prevede temperatura de 20°. 
Cînd au fost semnalate cazuri 
unde temperatura realizată a 
fost mai mică, I.G.L. a luat 
măsuri de 
piele date 
nu au fost
derii". Ne
trazice această afirmație; si-

remediere. Exem- 
de dv. în articol 
sesizate întreprin- 
permitem a con-

I 
I
I
I
I

19,20
19,30 Telejurnal — Săptămî- 

na politică internă și 
internațională în ima
gini ;

20,10 Reportaj T.V. — Un loc 
pentru flăcări;
Film artistic — Adio, 
Domnule Chips — pro
ducție a studiourilor 
engleze :
Arhitectură japoneză — 
producție a studiouri
lor de filme documen
tare din Tokio : 
Telejurnal;
Duminică sportivă. Fot
bal : Ungaria — A- 
ustria (preliminariile 
Campionatului Mond:- 
al). Selecțiuni înregis
trate de la Budapesta.

20,30

22,50

23,10
23,20

LUNI 30 APRILIE

9,00

9,30

Patrie, mîndria mea. In 
program : cîntece re
voluționare, dansuri, 
muzică populară : 
Emisiune pentru copii 
— secvențe pionierești

14,20
14,50
15,15

16,15

16.45

17.30

17,40

18.25

19,15
19.30

20.10

20.50

—■ film artistic. De-a 
Albă ca zăpada — Pro
ducție a studiourilor 
din R.S. Cehoslovacă : 
Desene animate ;
Flori de Mai. Concert 
de muzică populară ; 
Oameni
tre : 12 
Eroului 
liste N.
„In parc fanfarele cîn- 
tau..." Muzică de pro
menadă cu fanfara Mi
nisterului de Interne; 
Antologia umorului ro
mânesc ;
Magazin sportiv ;
In arena circului;
Rapsodii de primăvară
— spectacol cu public ; 
Telerama. Reportaje 
din țări socialiste ;
Dans și muzică de pre
tutindeni ;

Mari șantiere ale agri
culturii. Filmul docu
mentar „Sadova-Cora- 
bia II", producție a 
studioului cinemato
grafic „Alexandru Sa- 
hia“ :
Să cînte tinerețea. 
Speranțe ale muzicii 
ușoare :
Pacini de umor : 
venturi în epoca 
piatră : 
1001 de seri:
TMejurnal. In ajunul 
marii sărbători — 1 
Mai 1973 :

1 Mai, elogiu muncii
— montai de cîntece'și 
versuri :
Pom an foileton Fe
meia în alb — episo
dul T Producție a stu-

ai zilelor noas- 
ore din viața 
Muncii Socia- 
Dogaru ;

A- 
de

tuația — de 
cului B 200 
foarte bine cunoscută și tra-

, tată cu tărăgănare, ca și al
te deficiențe din cartierul A- 
eroport Petroșani. Cel mai 
convinqător argument în a- 
cest sens 
varășului 
Petroșani, 
terpelănile 
prilejul anchetei 
dură și apă caldă în aparta
mente ?" din care cităm : 
„Nu putem afirma noi că lo
catarii nu au dreptate în cea 
mai mare parte în sesizările 
și reclamațiile lor. Da, mai 
sînt încă deficiențe". E drept. 
Nu se poate spune că debi
tul apei este singurul vino
vat pentru insuficiența căl
durii și apei calde, în culpă 
intră și lipsa cărbunelui la 
centralele termice, tărăgănarea 
unor reparații la instalații, 
ca și nenumăratele lipsuri a- 
le unor asociații de locatari. 
Acestea din urmă intră în 
rîndul factorilor și sînt tot 
atît de răspunzătoare cît și 
ceilalți de condițiile în care 
locuiesc oamenii în blocuri.

Deci s-au făcut analize, 
s-au luat măsuri, acum totul 
merge bine. DaT, nu prea. 
Urnii locatari văd și acum toi 
atît de rar apa caldă, însă 
s-au consolat probabil cu 
faptul că... asta-i situația de
ocamdată. Nimeni nu se în
doiește însă că situația ar fi 
mult mai bună dacă toți fac
torii și-ar îndeplini cu 
știinciozitate sarcinile, 
și-ar uni eforturile și ar 
lucra pentru eliminarea 
lipsuri care maii persistă.

este răspunsul to 
director al I.G.L. 
Ion Vărășeț, la in- 
reponterului, cu 

.Aveți căi-

Programată simbătă (pentru a 
oferi o zi în plus „preparativelor" 
dificilei partide internaționale 
Albania - România, de la 6 
mai), etapa a XXII-a a campio
natului diviziei A de fotbal mar
chează totodată și... jumătatea 
returului. De acum începînd, fie
care punct — pierdut sau cîști- 
gat - va cîntări enorm în balan- 
țo finală. întrecerile fotbalistice 
de miine, în afara faptului că 
sînt echilibrate și pot da naștere 
unor dispute din care învingător 
să iasă... fotbalul autentic, vor 
eluda și două puncte de între
bare — înscrierea pe orbita în- 
tiietății a tenacei echipe „U“ 
Craiova (dejo lideră, cu posibili
tăți de a-și spori avansul de 
puncte) și ieșirea parțială, poate 
definitivă, din zono retrogradării 
a echipei C. S. M. Reșița. Două 
elemente de rară spectaculozi
tate - printre altele - care vor 
do grandoare celei de a doua 
părți a returului...

Miine, la Cluj, Jiul va întâlni 
formația doctorului C. Rădulescu, 
C.F.R,, una dintre neașteptatele 
protagoniste ale acestui campio
nat, o echipă constont bună, cu 
rezultate uneori de-a dreptul 
surprinzătoare. O partidă vădii 
dificilă. Dar, dacă ne gîndim un 
pic mai în adîncime, acest ad
versar al Jiului, în pofida inco
modității sale, n-a fost, în ulti
mii ani, o „pradă" prea dificilă 
pentru echipa luî Ștefan Coidum. 
Dimpotrivă, anul trecut, Jiul a 
învins C. F, R. Cluj șî la Petro
șani și la Cluj (cu două... auto
goluri) și la Hunedoara, în „Cupa

României". In tur, 2-0 pentru 
Jiul. Ascendentul moral ar tre
bui, deci, să se afle de partea 
echipei vizitatoare. Așa va fi, 
insă ?...

Cu o oarecare circumspecție 
privind lucrurile, s-ar păreo câ 
da. C.F.R.-ul clujeon va aborda 
partida de pe pozițiile unei soli
de încrederi în forțe și cu dorih- 
ța aprigă de revanșă. Jiul fără 
a-șî minimaliza potențele și în
crederea. va face apel la... tra
dițiile ce se cer respectate. O 
înfruntare, deci, scînteietoare !...

Am fost, miercuri, la Lonea. 
S-ou antrenat jucătorii Jiului în 
componio echipei Paringul și a 
propriilor „cădeți". Poftă de joc 
și voință de a ieși cu „foța cu
rată" din partida de miine exis
tă, în „tabăra" Jiului, in canti
tăți suficiente. Am dorit să cule
gem cîteva declarații în legătură 
cu acest meci de fa Cluj. Politi
cos, am fost refuzați șl convinși 
să lăsăm totul pînă înaintea me
ciului „cel mare", al ambițiilor, 
cu „U" Craiova. Am lăsat...’ 
„baltă" intențiile. Am fi risipit, 
e adevărat, cumva, circumspecția, 
dar oare n-am fi sporit îngrijo
rarea î Oricum, printre... pică
turi (de ploaie, bineînțeles) am 
dedus că întreaga echipă, de la 
Onuțan si pînă la Szabados, e 
decisă să treacă „examenul" de 
Ic Clui cu un calificativ mult mai 
bun decît cel obținut la Bucu
rești cu Dinamo.L

Să le urăm succes și să spe: 
râm în tradiție I

V. TEODORESCU

con- 
dacă 
con- 
unor

I. FIERARU

Dăruire perseverentă pe frontul cărbunelui
(Urmare din pag. 1)

cît el voi obține randamen
te cu nimic mai prejos 1 A- 
tit I

Acest „atît" mi se păruse 
mai mult ca orice alt anga
jament. Confine în el ambi
ția și hotărîrea unui colec
tiv de oameni, legați între ei 
prin convingerea nețărmuri
tă în forțele proprii, în inte-

ligenta lor creatoare. l-am 
privit adesea pe acești oa
meni ieșind de la locul de 
muncă, iar ielele prăfuite de 
bruma pămîntului mi se pă
reau poleite in aur.

La ora la care scriu aceste 
rînduri panglica de of el a to- 
pograiului 'înregistrează cu 
satisfacție la frontalul brigă
zii lui Nicolae Brutu din a- 
batajul 6 236, prin tăiere cu

împușcare, o avansare peste 
plan de 2 metri, ceea ce echi
valează cu 800 tone peste 
preliminar. Și asta numai du
pă 20 ‘
lie I

Mai 
vinte 
locvent responsabilitatea, dă
ruirea perseverentă pentru 
realizarea sarcinilor acestei 
brigăzi ?

de zile ale lunii apri-

e nevoie de alte cu- 
pentru a reda mai e-

Două ilustrate pe adresa...
I 
I
I

Revista „Lumea“
iq nir ild

I. LEONARDde ele-acum ?

„dreagă" niciodată !

In tortă verde dintre clădirea O.C.b. și căttiinele I.M.P. ilin Petrpșarti1,' de mar multă | 
vreme „zac" două lampadare tip ciupercă sparte și ruginite...

...Celor care, vai! de-atita vreme 
Tolerează în peisajul citadin 
Neglijența crasă care... geme 
Ca ceva „firesc" și... anodin ! 
Că, ciupercile acestea luminoase 
Cu doi ani în urmă, spre regrete, 
Erau bibelouri... arătoase
Dar tot cam de-atunci, ele-s... schelete ! 
Cine s-o-ngriji

, ,v ;Mulți se-ntrgabă, care, din principiu 
Se opresc de le privesc, din drum
Și își zic : „Acesta-i... municipiu" 1 
Poate că nu au stagiatura
(Dar din cîți ani poate fi formată ?) 
Cine Ie repară ?... că Natura...
N-o să Ie mai

1
22,10
22,25
22,40

9,00

nr. 18
n apărut revista „Lumea"

nr. 18, sâptămînal de politică 
externă. Editorialul nostru es
te consacrat zilei de 1 Mai — 
acest simbol al unității și soli
darității oamenilor muncii de 
pretutindeni. Revista „Lumea" 
oferă, șl în acest număr, citi
torilor săi un studiu despre 
„Anul 1848 în conștiința in
ternațională a vremii". Din 
actualitatea politică a săptă- 
mînii reținem o coresponden
ță despre relațiile româno-i- 
rakiene pe marginea vizitei 
ministrului de externe Geor
ge Macovescu la Bagdad ; o 
altă corespondență t'ratează 
despre diplomația italiană în 
context occidental. Complexi
tatea situației din Peninsula 
Indochina face obiectul unui 
articol. Notăm, de asemenea, 
o trecere în revistă a diferi
telor poziții pe tema Orien
tului Apropiat după recente
le dezbateri din Consiliul de 
Securitate al O.N.U. Pe tema 
dialogului S.U.A. — Europa 
occidentală, se continuă se
ria unor analize privind, de 
astă dată, aspectele militare, 
politice și economice. Doi ex- 
perți susțin în paginile revis
tei „Lumea" o ipoteză plauzi
bilă : pămîntenii sînt în oose- 
sia unor mesaje adresate din 
Univers.

Cît mai multe chioșcuri cu 
răcoritoare — pentru sezonul cald!

Oricît s-ar arăta primăvara 
aceasta de capricioasă, cu 
frig șl ploi intermitente, 
T.A.P.L.-ul se... gîndește încă 
de pe acum să amplaseze, în 
unele puncte ale orașului Pe
troșani, chioșcuri cu răcori
toare. Un procedeu bun, nu 
ca în alți ani cînd se aștepta 
ca mai înainte să vină căldu
ra și pe urmă răcoritoarele! 
Zilele trecute, în Piața Vic

toriei, a apărut un chioșc de 
patiserie, dulciuri și răcoritoa
re, destul de cochet și bine 
amplasat, avînd în vedere a- 
fluența de trecători ce se pe
rindă pe aici. Un singur lu
cru ar fi de dorit — și anume 
ca această inițiativă să fie 
extinsă în cît mai multe punc
te ale orașului, cît și în cele
lalte localități ale municipiu
lui nostru...

EXPLOATAREA MINIERA
Aninoasa 

angajează urgent: 

• funcționar administrativ > 

principal (șef grupă pompieri) 
cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de

H.C.M. 169/1963.
Salarizarea se va face conform H.C.M. 

914/1968.
Informații suplimentare se pot obține de la 

biroul personal al E.M. Aninoasa.

Mica publicitate
VIND Skoda 1 000 M.B. stare bună, str. Gelu nr. 12 Pe

troșani.

VIND casă trei camere mari, bucătărie, baie, grădină, 

garaj. Petroșani str. Parîngului 2 (spre Liceul industrial).

PIERDUT certificat de garanție pentru autoturism Da

cia 1 300 — Negru Simion. II declar nul.

diourilor de televiziune 
franceze, după roma
nul lui Wilkie Collins : 
Imagini din Olanda; 
24 de ore ;
Autografe muzicale.

șele și satele patriei ;
20,10 Primăvara de aur — 

montaj de cîntece și 
versuri ;

20,30 Varietăți... la iarbă ver
de — spectacol muzi-

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Teleobiectiv ;
20,20 Telecinemateca. Ciclul

18,35
18,40

MARȚI 1 MAI

Program pentru copii 
„Primăvara patriei" ;

9,30 Cîntec în Mai. Emisiu
ne de versuri și cînte
ce patriotice muncito
rești și revoluționare ; 

1 Mai, ziua solidarită
ții internaționale a ce
lor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor de 
pretutindeni :
Țara întreagă în săr
bătoare. Cîntece și 
dansuri populare de 
pe tot cuprinsul țării 
— își dă concursul 

Ansamblul artistic al 
U.T.C. :
Sărbătorii Muncii: Roa
dele muncii 1 Trans
misiune multiplex din 
uzine, șantiere și de pe 
ogpare;
Din folclorul popoare
lor ;
Album distractiv ; 
Pagini de umor : Re
trospectivă Walt Dis
ney ; 
Improvizații 
nai și orgă ;
Film serial pentru ti
neret. Tunelul timpu
lui, episodul V ; 
Pămînt străbun, pă- 
mîntul românesc ; 
1001 de seri :

PROGRAMUL

10,00

10.40

11.40

12,10

13,00
17,00

17,50

18,10

19,00

pentru

19,20
19,30 Telejurnal — Sărbă

toarea muncii în ora-

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

cal-umoristic realizat 
de Titi Acs ;

22,45 Telejurnal. 1 Mai în 
țară și în lume.

MIERCURI 2 MAI

17.30

18.40

19,00

23,00

„Filme mari — genuri 
cinematografice dife
rite". Spartacus ;
24 de ore.

JOI, 3 MAI

Pronoexpres; 
și răspunsuri, 
rolul omului

Curs de limba germa
nă. Lecția a 51-a (re
luare) ;
Telex :
Tragerea 
întrebări 
Locul și
în producția modernă. 
Principiul echității în 
morala comunistă ;
Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală;
Timp și anotimp în a- 
gricultură :
1001 de seri ;

Cincinalul
19,20
19,30 Telejurnal.

9,00 Curs de limba franceză 
— Lecția a 53-a ;
Prietenii lui Așchiuță;
Telex ;
Publicitate ;
Reportaj Tv. (reluare) 
Un loc pentru flăcări

Telecinemateca „Spar
tacus" (reluare) ;
Teleobiectiv (reluare); 
Telejurnal;

13,10
13,25
16,00-17,00 Teleșcoală -,
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;

Publicitate ;
Univers Beethovenian 
Al doilea episod al se
rialului prezentat de ' 
pianistul englez Da
niel Barenboim ;
Artă plastică — Clasi
citatea sculpturii : Cor- 
neliu Medrea ;

1001 de seri ;
Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen 
— cauză 
popor;
Cîntecul
Omul de
roul Muncii Socialiste
— Mihai Blag din Ța
ra Moților ;
Comici vestiți ai ecra
nului : Charlie în
„Chariot la Băi" și 
„Chariot se întoarce t.îr- 
ziu acasă" ;

21,10 Tinerii despre ei 
șiși ;
Intermezzo coregrafic 
pe muzică de Enescu, 
Gluck, Liszt, Saint-Sa- 
ens ;

24 de ore — Din tări- 
rile socialiste ;
Lumea de miine — 
Medicină pentru anul 
2001 (III) ;

19,05

19,20
19,30

20,00
20,05

20,20

21,50

22,05

22,35

9,00

9,30

10,55

cu gospodi
12,40

din emisiu

18,50

16,30

în-

19,00

20,30

20,00
20,05

19,20
19,30

11,10
11,50

19,20
19,30

18,00
18,05
18,15
18,35

Mi-
„Că-

i folclorice 
„Firicelul" 

de fibre sin

13,00
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17,30 ~

săptămânii ;
Chi- 
ipos-

12 ore din via
ta Eroului Muncii So 
cialiste N. Dogaru ; 
Portativ ’73 (reluare) ; 
Pagini de umor (relua
re) ;
Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 
(reluare) ;
Telejurnal ;

a întregulu'

săptămînii ; 
lingă tine E-

VINERI, 4 MAI

Curs de limba rusă — 
Lecția a 52-a ;
O viață pentru o idee :
Henri Coandă (reluare) 
Telex ;
Avanpremieră ;
Publicitate ;
Studioul artistului 
mator ;

Oameni ai zilelor noa-

a-

22,10
22,30

Curs de limba engle
ză — Lecția a 51-a 
(reluare) -,
Telex;
Tragerea Loto ;
Cum vorbim;
La volan — -emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;

Teleconferiniță de pre
să ;
1001 de seri;
Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor ;

Cîntecul
Documentar Tv.: 
raia nouă în trei 
taxe ;

Film artistic: — 
hai Viteazul (seria I 

lugăreni");
24 de ore ;
Tele gl ob — Roma 
treptele istoriei — re
portaj filmat;

Interpretul preferat: 
Ion Radu ;

10,05 Publicitate i
10,10 Ansambluri 

Ansamblul 
al Uzinei i 

tetice Iași;
10,40 De vorbă 

nele ;
11,00 Selecțiuni 

nea „Seară pentru ti1 
neret" ;

11,50 Roman foileton: Cîn- 
tec la apusul soarelui 
Episodul IV — „Semă
natul" (reluare);

12,35 Cărți și idei (reluare) , 
13,05 Telejurnal;
16,00 Telex ; 
16,05 ‘ 
16,20

SIMBĂTĂ, 5 MAI

9,00

9,30

10,00

Curs de limba germa
nă — Lecția a 52-a ;

A fost odată oa nicio
dată... Povestea micu
lui cocoșat (I) î

Telex ;

In actualitate, școala , 
Rapsozi populari i A- 
lecu Crudu — comuna 
Bălcescu, jud. Boto
șani ;

Emisiune în limba ger- 
mana ;

18,15 Riitm, tinerețe, dans ; 
Teletoip '73;
„Biruit-au gîndul" ;
Ion Neculce — „Acest 
pămînt al Moldovii..." 
1001 de seri;
Telejurnal — Gincina- 
lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor;
Cîntecul săptămânii; 
Avanpremieră ;
52 de inițiativa în 52 
de săptămîni, punctu
alitate, randameTit, ca
litate ; «

20,25 Tele-enciclopedia ; 
21,10 Film serial I" 
22,00 Telejurnal 

sportivă ;
22,35 Autografe...

Gn Anda 
nu, Marina ____ , ,
Gomei fensfonHuiu ; 

£3,05 Gîntece țrf fkrrf ;

20,00
20,05
20,10

Mannix;
săpt&niîna

autografe... 
Sălugărea- 
Vbîca, și
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Vizita delegației P.C.R.
în Finlanda

HELSINKI 26 (Agerpres). — 
Joi, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de M1- 
niștri, care se află în Finlan
da, în fruntea unei delegații a 
Partidului Comunist Român, a 
avut o întîlnire cu Kalevi Sur
sa, primul ministru al Finlan
dei, secretar general al Parti
dului Social-Democrat.

In cursul convorbirii au fost 
abordate o serie de probleme 
privind relațiile dintre Româ
nia și Finlanda, exprimîndu-se, 
de ambele părți, dorința de a 
dezvolta în continuare colabo
rarea româno-finlandeză în di
verse domenii de activitate. 
In același timp, a avut loc un 
schimb de păreri privind pro
blemele legate de securitatea 
europeană și alte aspecte ale 
situației internaționale.

In cursul după amiezii, de
legația P.C.R. a avut o întîl
nire, la sediul Parlamentului 
finlandez, cu conducerea gru
pului parlamentar al Uniunii 
Democratice a Poporului Fin-

landez (U.D.P.F.). Din partea 
finlandeză au participat Paavo 
Aitio, președintele grupului 
parlamentar al U.D.P.E, Anna- 
iiisa Tiekso, vicepreședintă a 
grupului parlamentar, Elie A- 
lenius, președintele Uniunii, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă ce fac parte din U- 
niunea Democratică a Poporu
lui Finlandez.

In cadrul întâlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, gazdele au 
informat despre activitatea și 
preocupările grupului parla
mentar al Uniunii Democratice 
a Poporului Finlandez. Condu
cătorul delegației Partidului 
Comunist Român a relatat des
pre mersul construcției socia
liste în România, sub conduce
rea partidului comunist, des
pre ■ activitatea desfășurată de 
parlamentul român.

In cursul aceleiași zile, dele
gația română a vizitat uzinele 
de utilaj electric „Stromberg" 
din Helsinki și a avut o întîl
nire cu conducerea centralei 
cooperativelor de consum 
(O.T.K.) din Finlanda.

Sesiunea Comitetului special 
al O.N.U. asupra problemei 

definirii agresiunii
GENEVA 26 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor s-au deschis lucră
rile celei de-a 6-a sesiuni a 
Comitetului special al O.N.U. 
asupra problemei definirii a- 
gresiunii. Participă reprezen
tanții celor 35 de state mem
bre ale Comitetului. Delegația 
țării noastre 
ambasadorul 
reprezentant 
României pe 
țiunilor Unite din Geneva.

Comitetul, care se reunește 
anual în sesiune, începînd din 
1968, are drept sarcină elabo
rarea unei definiții general 
acceptabile a agresiunii. La ac
tuala sesiune, Comitetul ur
mează să continue examinarea. 
diferitelor proiecte de definiție 
a agresiunii, în vederea reali
zării unui consens în materie. 
Intr-o rezoluție adoptată Ia 
precedenta sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. se sublinia
ză necesitatea continuării lu
crărilor Comitetului, pornind

este condusă de 
Constantin Ene, 
permanent al 

lîngă Oficiul Na

de la rezultatele obținute deja, 
pină la elaborarea, cît mai cu- 
rînd cu putință, a unei defini
ții a agresiunii.

Raportul activității actualei 
sesiuni a Comitetului, care 
urmează să se desfășoare pîr.ă 
Ia 30 mai, va fi prezentat se
siunii din toamnă a Adunării 
Generale a O.N.U.

♦

și II. Grabert
26 (Agenpres). — doi, 
a avut loc o nouă tn-
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□
încheierea primei runde de negocieri 

din acest an a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva

Reuniunea 
multilaterală 

de la Helsinki

Paris

BONN 
Ia Bonn, 
tîlnire între Michael Kohl, se
cretar de stat l-a Consiliul de 
Miniștri al R.D.G., și Horst 
Grabert, secretar de stat, șeful 
Cancelariei federale a R.F.G.

Precedenta întîlnire dintre 
cei doi diplomat! s-a desfășu
rat la 22 martie, la Berlin.

GENEVA 26 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : La Palatul 
Națiunilor s-au încheiat lucră
rile primei runde de negocieri 
a sesiunii din acest an a Con
ferinței Comitetului pentru 
dezarmare. In ședința de joi 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Suediei, Egiptului, Canadei, 
Mexicului, Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite.

Reprezentantul Suediei, L. 
Eckerberg, a prezentat, în nu
mele delegațiilor Argentinei, 
Birmaniei, Braziliei, Egiptului, 
Etiopiei, Marocului, Mexicu
lui, Nigeriei, Suediei și Iugos
laviei, un document de lucru 
asupra interzicerii fabricării și 
stocării armelor chimice și a 
distrugerii acestora.

Pronunțindu-se pentru orien
tarea lucrărilor comitetului pe 
un făgaș constructiv, eficace, 
șeful delegației Egiptului, Hus
sein Khallaf, a remarcat că 
pentru sporirea eficacității co
mitetului de la Geneva, este 
necesar să se înfăptuiască cît

măsurile 
în ce privește

Congresul Partidelor social-demo
crate din țările membre ale C.E.E

BONN 26 (Agerpres). — La 
Bonn s-au deschis, joi, lucrări
le celui de-al nouălea Congr'S 
al partidelor social-democrate 
din țările membre ale C.E E. 
Sînt prezenți peste 150 dele
gați, printre care primul mi
nistru danez, Anker Joergen- 
sen, Francois Mitterrand, se
cretarul general al Partidului 
Socialist Francez, Sicco Man
sholt, fostul președinte ăl Co
misiei C.E.E., Bruno Pîtter- 
mann, președintele Internațio
nalei Socialiste.

Alocuțiunea inaugurală a 
fost rostită de ministrul vest-

german al finanțelor, Helmut 
Schmidt, vicepreședintele Par
tidului Social-Democrat din 
R. F. Germania. Abordînd, 
printre alte probleme, situația 
economică a C.E.E., el a afir
mat că Piața comună se află 
în prezent „într-un 'echilibru 
extrem de instabil" în ceea* ce 
privește realizarea uniunii e- 
conomice și monetare.

Pe parcursul celor două zile 
de dezbateri, participanții Ia 
Congres urmează să examineze 
un număr de aproximativ 40 
de rezoluții.

mai curînd posibil 
care se impun 
compoziția, organizarea și pro
cedura aplicată în cadrul con
ferinței. In același timp, a 
spus el, rezultatele ce vor pu
tea fi obținute ar rămîne mo
deste și fragmentare dacă în 
viața internațională nu va fi 
statornicit, într-o măsură co
respunzătoare, un climat de 
securitate și încredere recipro
că. Reprezentantul Egiptului a 
insistat asupra faptului că, 
în actuala fază a lucrărilor 
comitetului, negocierile trebuie 
să fie axate pe problemele 
cele mai importante, privitoa
re la interzicerea armelor nu
cleare și a armelor de distru
gere în masă, și nu asupra u- 
nor aspecte mai puțin urgente.

In cuvîntările lor, W. H. 
Barton (Canada) și Joseph 
Martin (Statele Unite) au ex
primat, în numele țărilor lor, 
sprijinul față de propunerea 
organizării, în cadrul rundei 
de vară a negocierilor, a unor 
ședințe cu participarea exper- 
ților pentru examinarea' dife
ritelor probleme tehnice pri
vind prohibirea armelor chi
mice.

Șeful delegației Mexicului, 
Alfonso Garcia Robles, a ex
primat satisfacția pentru fap
tul că, în cursul vizitelor efec
tuate de președintele Mexicu
lui Ia Paris și Pekin, Franța 
și R. P. Chineză au făcut cu
noscut că vor semna protoco
lul adițional al Tratatului de 
la Tlatelolco privind denu-

clearizarea Americii Latine.
Conducătorul delegației U- 

niunii Sovietice, A. Roscin, a 
subliniat că deși recentele evo
luții ale situației internaționa
le creează baze favorabile 
pentru soluționarea probleme
lor dezarmării, aceasta nu s-a 
reflectat, din nefericire, asu
pra modului de desfășurare a - 
lucrărilor Comitetului 
Geneva. In cursul 
runde, nu s-a . ajuns la 
rea vreunui acord în 
mele dezarmării, 
el, subliniind că lipsa de pro
grese în negocierile de dezar
mare are un efect politic ne
gativ. Cu toate că problemele 
tehnice ale prohibirii armelor 
chimice ău fost analizate în. 
detaliu în cadrul actualei se
siuni s-a constatat, în fapt, o 
stagnare a . lucrărilor comite
tului în acest domeniu. El a 
chemat la adoptarea unei ati
tudini pozitive și constructive 
din partea statelor occidenta
le, față de această problemă. 
Delegatul sovietic a re
marcat, totodată, că organis
mul de negocieri de la Gene
va nu a obținut progrese nici 
în problema interzicerii expe
riențelor cu arme nucleare și 
s-a pronunțat pentru sporirea 
eforturilor vizind îndeplini
rea sarcinilor în materie 
comitetului.

Lucrările Comitetului 
lă Geneva urmează să fie 
luate, în cea de-a doua 
a negocierilor din acest an, cu 
începere de la 12 iunie a.c.

de la 
actualei 
realiza- 
proble- 

a declarat

Cambodgia

Conferința de presă a șefului delegației 
G.R.P. al R.V.S. la consultările de la Paris
PARIS 26 (Agerpres). — 

Nguyen Van Hieu, conducăto
rul delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
consultările politice desfășu
rate la Paris între cele două 
părți sud-vietnameze, a decla
rat în cadrul unei conferințe 
de presă că recentele propu
neri în șase puncte avansate 
de G.R.P., vizează toate aspec
tele reglementării problemelor 
sud-vietnameze. Delegația
G.R.P. al R.V.S. — a spus el 
— va purta convorbiri cu toa
te personalitățile sud-vietname
ze care se pronunță pentru a-

plicarea Acordului de Ia Paris, 
pentru restabilirea păcii în Vi
etnamul de sud.

In continuare, conducătorul 
delegației G.R.P. al R.V.S. a 
supus criticii propunerile for
mulate, în cursul ședinței din 
25 aprilie din cadrul consultă
rilor, de delegația administra
ției saigoneze, arătînd că a- 
ceste propuneri reprezintă o 
nouă manevră menită să indu
că în eroare opinia publică.

HELSINKI 26 — Trimisul
special, Dumitru Ținu, trans- 

reuniunii 
Helsinki 

conferin- 
și coope- 
continuat

mite: Joi, lucrările 
multilaterale de la 
consacrate pregătirii 
tei pentru securitate 
rare în Europa au 
pe grupe de lucru.

Participanții din grupul pen
tru problemele colaborării cul
turale și relații umane și-au 
expus punctele de vedere cu 
privire la modalitățile de ur
gentare a negocierilor, prin e- 
forturi concentrate, pentru tre
cerea la redactarea definitivă 
a ordinii de zi la acest punct.

Intr-o scurtă intervenție, re
prezentantul României, amba
sadorul Valentin Lipatti, a re
levat caracterul constructiv al 
dezbaterilor din acest grup de 
lucru și a exprimat dorința 
fermă a delegației române de 
a contribui la redactarea ne- 
întîrziată a ordinii de zi și a 
directivelor pentru organisme
le conferinței ce se vor ocupa 
de aceste probleme.

Sub-grupul de redactare pen
tru aspectele militare ale secu
rității și-a concentrat atenția 
spre găsirea unor formule ge
neral acceptabile privind sco
purile și obiectivele 
tei general europene 
tă privință, măsurile 
tere a încrederii și 
stabilității, alte probleme a!e 
limitării armamentelor Și de
zarmării pe continent. In acest 
sens, delegația română a pre
zentat o propunere de text :a- 
re prevede dezbaterea la-vi
itoarea conferință general-eu- 
ropeană a unor aspecte mili
tare ale securității, cum ar fi 
principiile ce trebuie să fie a- 
șezate la baza negocierilor pri
vind reducerea forțelor armate 
și armamentelor în Europa, 
modalitățile de informare a 
participanților la conferință 
despre progresul și rezultatele 
negocierilor respective, pre
cum și posibilitatea adoptării 
și înfăptuirii, în viitor, a unor 
măsuri de dezarmare.

Expoziția 
„România-

9 ii

confer In- 
în aceas- 
de creș- 
întărirea

PARIS 26 — Corespon
dentul Agerpres, P. Diaco- 
nescu, transmite: Joi, vice
președintele Camerei de co
merț a Republicii Socialiste 
România, Hristache Zambe- 
ti, a prezentat, în cadrul li
nei conferințe de presă, ex
poziția „România — '73“, 
organizată la tradiționalul 
Tîrg al Parisului, care îșl 
va deschide porțile sîmbă- 
tă, 28 aprilie.

Conferința de presă a fost 
urmată de o vizită în stan
durile 
care 
4 500 
tuind
ție străină din cadrul 
gului și cea mai importantă 
și complexă prezentare a re
alizărilor românești în di
verse sfere ale economiei, 
organizată pină acum 
Franța.

pavilionului românesc 
acoperă aproximativ 
metri patrați, consti- 
cea mai mare expozi- 

Tîr-

Adunarea Națională a Turciei 
a acordat votul de încredere 

noului guvern
ANKARA 26 (Agerpres). • — 

Adunarea Națională a Turci
ei a acordat votul de încredere 
noului guvern, format Ia 15 a- 
prilie, de priimul ministru Na
im Talu. S-au înregistrat 261 
voturi pentru, 94 împotrivă șl

două abțineri, Programul actu
alului cabinet turc cuprinde, 
între altele, organizarea alege
rilor generale în luna octom
brie anul acesta, adoptarea u- 
nor modificări ale legii elec
torale, o reformă a învățămin- 
tului și o reformă agrară.

ni
FILME

VINERI, 27 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Adio arme ; Republi
ca : Nunta de piatră ; PETRI- 
LA: Ultimul tren din Gun 
Hill ; LONEA — Minerul: 
Agentul nr. 1 ; ANINOASA: 
Meridianul zero ; VULCAN : 
Zestrea ; LUPENI — Cultu
ral : Vacanță la Roma ; Mun
citoresc : Ursul Yogy.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Cu cîntecul și jocul pe pla
iurile țării; 5,40 Melodii în 
zori de zi; 6,00—8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8,08 Ma
tineu muzical; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,30
Memoria pământului româ
nesc ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară „Plaiurile Bistriței" 
din Bacău ; 10,30 Contraste

sonore; 11,00 Buletin de știri;
11.15 Litera și spiritul legii-;
11,30 1 Mai muncitoresc;
12,00 Discul zilei; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,27 
de 
rul 
de 
de
economică ; 15,20 Muzică de 
estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.15 Cîntă Magda Constan-
tinescu și Constantin Gher
ghina ; 16,35 Corul de fete al 
Liceului de muzică din Cluj; 
17,00 Pentru patrie; 17,30
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

Concert 
prînz ; 14,00 Compozito- 
săptămînii ; 14,40 Muzică 
promenadă ; 15,00 Buletin 
știri; 15,05 Radioancheta

9,00 Curs de limba rusă ;
9,30 O viață pentru o idee

rundă

Forțele patriotice khmere continuă 
acțiunile ofensive

PNOM PENH 26 (Agerpres). 
— In ultimele două, zile, for
țele patriotice khmere aii coh- 
tinuat acțiunile ofensive, e- 
xercitînd o puternică presiune 
asupra pozițiilor trupelor lon- 
noliste pe majoritatea frontu
rilor de luptă din Cambodgia. 
Folosind pozițiile strategice 
recent ocupate în apropierea 
capitalei cambodgiene, forțele 
patriotice khmere au efectuat, 
in zorii zilei de joi, un puter
nic bombardament asupra ae
roportului militar Pochentong 
și a obiectivelor inamice din 
suburbiile vestice ale Pnom

Ședința guvernului francez

Penhului, provdcînd trupelor 
lonnoliște pierderi. îp oameni 
și rtnatâriale ’dâ liiptă. unită
țile lonnoliște au. fost nevoite 
să evacueze doîiă poziții din 
zona șoselei hr. 1, de pe o 
porțiune strategică ’ a acestei 
căi rutiere aflate la circa 40 
kilometri sud-est de Pnom 
Penh. Pe malul estic al Fiu? 
viului Mekong, unități ale pa- 
trioților cambodgieni au pă
truns în localitățile Arey Ksat 
și Phum Suay, din imediata 
apropiere a capitalei aflate de 
cealaltă parte a fluviului. Un 
alt succes al patrioților 
khmeri a fost înregistrat la 
Tramkhnar, oraș în care patri
ot» au pătruns pentru a doua 
oară, angajînd puternice lupte 
în centrul localității cu garni
zoana lonnolistă.

PARIS 26 (Agerpres). — Gu
vernul francez, prezidat 
premierul Pierre Messmer, 
întrunit joi, intr-o ședință 
lucru, la care a participat 
președintele Franței, Georges 
Pompidou. Printre problemele 
aflate pe ordinea de zi a 
uniunii, un loc important 
ocupat cea a negocierilor 
re urmează să înceapă la 
aprilie la Luxemburg, între 
niștrii agriculturii din 
membre ale Pieței comune, pri
vitoare la prețurile produse
lor agricole.

In expunerea sa, primul mi
nistru a subliniat că divergen-

de 
s-a 
de 
și

re-
1-a 
ca-
23 

imi
tările

țele în această problemă între 
membrii comunității au provo
cat „una din cele mai serioa
se crize pe care le-a cunoscut 
Piața comună", relevă agen
ția France Presse. Luînd cuvîn
tul, președintele Pompidou a 
declarat că, la viitoarele nego
cieri de la Luxemburg, Franța 
trebuie să adopte o poziție fer-, 
mă în privința prețurilor la 
produsele agricole, subliniind, 
după cum relatează agenția ci
tată, că, în nici un caz, nu 
se poale admite ca fluctuațiile 
mongtare să se repercuteze a- 
supra acestor prețuri.

♦ La Hanovra s-a deschis, 
la 26 aprilie, Tîrgui internați
onal — 1973, care va funcțio
na pină la 4 mai. Pe o supra
față de 469 000 metri pătrați 
vor fi expuse produse indus
triale aparținând a peste 6 000 
firme din 33 țări. Participă, de 
asemenea, și România 
prezintă o . gamă variată 
produse.

care 
de

mit pe 
ministrul 
Tunisiei, 
grad.

Gemal
Masmoudi au discutat proble
me privind relațiile dintre ță
rile lor, acordind o atenție de
osebită legăturilor economice.

Mohamed Masmoudi, 
afacerilor externe al 
aflat in vizită la Bel-

Biedici și Mohamed

Ample mișcări revendicative
în Japonia

(reluare);
Telex;
Publicitate ;

Biblioteca pentru toți 
(reluare);

Istoria filmului sonor 
— In lumea minunată 
a animației (reluare);

12,25 Telex tehniico-științif’c 
(reluare);

12,45 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 
(reluare);

13,05 Telejurnal;

16,00-17,00 Teleșcoală ;

17,30 Curs de limba engleză 
(Lecția a 50-a) reluare;

18,00 Telex;

18,05 Tragerea Loto ;

18,15 Atenție la... neatenție ;

20,30

20,55

10,10

10,55 22,25

18,35 La volan ;

18,50 Teleconferință de pre
să i

1001 de seri;

Telejurnal;

In cronica ta,
Spectacol de cîntece și 
versuri;

tară

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

Prim plan. Ing. Mibai 
Croitoru ;

Film artistic : Masca de 
apă — Producție a stu
diourilor cinematogra
fice americane ;

24 de ore ;

2240 Teleglob — Imagini 
din Japonia ;

23,00 Stele ale cîntecului.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri ;

Maximele : Petroșani 4- 10 
grade ; Paring -ț- 3 grade.

Minimele : Petroșani + 7 
grade ; Paring zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer mai mult acoperit. 
Izolat se va semnala ploaie 
slaibă. Vint slab din sectorul 
sudic.

♦ Norodom Sianuk, 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, a avut, miercuri, 
la Pekin, o întrevedere cu mi
nistrul Xuan Thuy, membru al 
Secretariatului C.C, al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, conducătorul delegației 
Guvernului R.D. Vietnam la 
Conferința de la Paris asupra 
Vietnamului, aflat in capitala 
chineză.

șeiul

+ Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia l-a pri-

4 Polițiștii din Republica 
Sud-Africană, precum și mem
brii unor așa-zise forțe „de 
securitate" sînt nevoiți, în 
prezent, să contracareze acțiu
nile ofensive tot mai numeroa
se inițiate de forțele patrioti
ce sud-africane. Măsurile a- 
doptate in acest sens de regi
mul rasist de la Pretoria ' se 
dovedesc ineficace și, potri
vit agenției Reuter, însuși mi
nistrul sud-african al apărării, 
Pieter Botha, a fost nevoit să 
recunoască ciocnirile serioase 
pe care trupele sale le-au a- 
vut cu forțele patriotice, pre
cum și... pierderile provocate 
de patrioti.

TOKIO 26 — Coresponden
tul Agerpres, Florea 
transmite : La chemarea 
catelor, in Japonia, joi, a fost 
declanșată o serie de 
care, timp de trei zile, prin am- 
ploarea și durata lor, reprezin 
tă cel mai ptitemic val al o- 
fensivei din campania de pri
măvară a mișcărilor revendi
cative nipone. Joi dimineața 
au intrat în grevă națională ne 
trei zile sindicatele Consiliului 
Sindicatelor Muncitorilor din 
întreprinderile naționale și coi 
porațiile publice (KOROKYO), 
afiliat la SOHYO, Sini afecta
te căile ferate naționale, ser
viciile poștale și alte instilu- 
ții și întreprinderi publice. Ac
țiunea este organizată în spri
jinul revendicărilor recunoaș
terii dreptului la grevă al 
muncitorilor și funcționarilor 
publici și al reașezării venitu
rilor pentru a le pune de acord 
cu creșterea costului vieții.

Pe parcurs, vineri și sîmbătă 
se vor alătura mișcării reven
dicative noi sindicate, între cî-

Țuiu, 
sindi-

greve

re figurează sindicatul mecani
cilor de locomotivă, muncito
rii Societății „Japan Airlines" 
sindicatele docherilor, ale 
muncitorilor din transporturile 
publice și particulare urbane 
și interurbane. Grevele vor a- 
vea durata de la 12 ore pînă 
la 48 de ore, cuprinzînd prac
tic toate principalele domenii 
de activitate din Japonia.

In timp ce valul de greve 
se amplifică, între sindicat’., 
administrațiile întreprinderilor 
și instituțiilor publice și gu
vern se duc tratative. Pină in 
prezent, eforturile guvernului 
de a determina sindicatele să 
renunțe la grevă au lost za
darnice.

Ploile torențiale au agravat situația 
S. U. A.în zonele inundate din

WASHINGTON 26 — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Ploile 
torențiale de primăvară, care 
nu mai contenesc de cîteva zi
le în unele state din vestul și 
sudul S.U.A., au agravat mult 
situația deja precară din zone 
le inundate de fluviul Missis
sippi și de afluenții săi. Alte 
mii de familii și-au părăsit, 
miercuri, casele din localități
le apropiate de . fluviul revăr
sat pe o întindere de circa 
2 500 km, din statul Iowa și 
pînă la vărsare în Golful Me
xic, și o suprafață de peste 3 
milioane hectare.

Centrele meteorologice con
tinuă' să transmită zi și noapte 
mesaje de alarmă și avertizare

localităților amenințate de pu
hoaiele dezlănțuite. In fie
care oră, apele fluviului 
provoacă cite o spărtură în 
digurile ridicate în zona Illi
nois-Missouri, inundînd noi în
tinderi de pământuri agricole 
și pășune. Mii de case au fost 
complet distruse. Oficialitățile 
statelor ' declară că, în prezent, 
le este imposibil să 
că numărul caselor 
care este de ordinul 
valoarea pagubelor 
provocate, întrucît
inundată este imensă. Numai 
în Statul Missouri au fost in
terzise circulației 35 de șosele 
naționale ca urmare a inunda
țiilor. Puhoaiele dezlănțuite au

stabileas- 
distruse, 

miilor, și 
materiale 
suprafața

distrus numeroase poduri ru
tiere și feroviare, terasamen- 
te de cale ferată și întreprin
deri industriale, iar în zona o 
rașului St. Louis au provocat 
8 victime omenești. Pagubele 
materiale sint incalculabile, o- 
ficialitățile locale declarînd că 
unele localități au fost inun
date de două și chiar de irei 
ori în ultimele trei săptămîni, 
multe dintre ele de către aflu
enții fluviului Mississippi ca
re datorită revărsării fluviului, 
nu au mai avut unde să-și ver
se apele. Efectele inundațiilor 
sînt amplificate de persistența 
lor, multe dintre localități a- 
flîndu-se sub apă de peste do
uă săptămîni.

PARIS 26 (Agerpres). — 
Comentind rezultatele înregis
trate în semifinalele cupelor 
continentale de fotbal, cores
pondenții agențiilor de presă 
subliniază victoria echipei o- 
landeze Ajax Amsterdam, care 
a învins și în deplasare (1—0) 
pe Real Madrid, deschizîndu-și 
drum către un al treilea suc
ces în „Cupa campionilor eu
ropeni". In finala programată 
la 30 mai, la Belgrad, formația 
din Amsterdam va întâlni pe 
Juventus Torino, care a termi
nat la egalitate (0—0) cu Der
by County, după ce cîștigase 
cu 3—1 primul joc.

In „Gupa Cupelor", finala va 
opune, la 16 mai, la Salonic, 
echipele A.C. Milan și Leeds 
United.
cu un 
partida 
plasare 
duk Split nu a reușit să fruc
tifice avantajul terenului pro
priu, făcînd joc egal: 0—0 cu 
Leeds United, învingătoare cu 
1—0 în prima întîlnire.

In sfîrșit, finala „Cupe! 
U.E.F.A." se va disputa (tur- 
retur) între formațiile F.G. Li
verpool (Anglia) și Borussia 
Moenchengladbach (R.F. Ger
mania).

Milanezii au cîștigat 
scor similar (1—0) și 
retur susținută în de- 
cu Sparta Praga. Haj-
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