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Rezultate bogate
în întrecere

adău- 
primul 
consis- 
schim- 
Vasile 
muncă

Ortacii brigadierului Mihai Cosma din abatajul cameră 
numărul 2, stratul 3, din sectorul II al minei Dilja au 
gat celor 142 tone cărbune extrase peste sarcină în 
trimestru al anului, un nou volum suplimentar, mai 
tent, în cursul lunii aprilie — de 586 tone. Cele patru 
buri conduse de Vasile Ghiortu, Valerian Maxim, 
Drob și Mihai Ene au dovedit astfel consecvența in
in producție mărită. Randamentul mediu pe abataj realizat 
depășește cu 109 kg pe fiecare post, pe ce! planificat.

Angrenate într-o însuflețită întrecere, brigăzile de pre
gătiri conduse de către Ștefan Adam și Gheorghe Grigoroaia 
au avansat, fiecare, mai mult decît aveau ca plan, Brigada 
Grigoroaia, de pildă, a „predat" la sfirșitul lunii aprilie 3 
ml lucrări peste sarcină, iar minerii din brigada Adam, prin 
depășirea randamentului de escavare cu 8,1 la sută, au asi
gurat intrarea în funcție a noii capacități de extracție, aba
tajul cameră numărul 7, începînd cu cea de-a treia decadă din 
luna mai.

O nouă reușită

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, joi după-amiază, pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste Cehoslovace la București,

Miroslav Sulek, la cererea a- 
cestuia.

La primire a fost de față to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească.

Telegramă
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV,
Secretar general al Comitetului Central al Parti

dului Comunist al Uniunii Sovietice

Dragă tovarășe Brejnev,

îmi este deosebit de plăcut 
ca în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân șl al meu personal să vă 
adresez cele mai cordiale fe
licitări cu ocazia decernării 
premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii 
popoare" împreună cu
mai bune urări de noi succese 
în activitatea pe care o desfă- 
șurațl în fruntea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, pentru continua prosperi
tate a poporului sovietic — 
constructor al comunismului.

între
cele

Colectivul de constructori și 
montori ai lotumi Petrila al 
d’.C.M.M. a predat, în ajunul 
sărbătorii muncii — 1 Mai — 
mai devreme decît termenul 
stabilit prin grafice, un nou 
obiectiv, deosebit prin forma 
construcției și dotare, de cele 
cu funcții similare existente 
în municipiu — clădirea for
mației civile de pompieri de 
pe lîngă exploatarea minieră 
Petrila.

Obiectivul cuprinde: garaj 
mașini, remiză cu comparti
mente destinate mașinii de 
stingere și motopompei, sală

de instructaj, dormitor, maga
zie, stație de redresare, birou, 
grup sanitar.

Formațiile de lucru ale lo
tului Petrila, conduse de mai
strul principal Dumitru 
Gheorghe, care s-au eviden
țiat la construcția noului obiec
tiv sînt echipa de zidari a lui 
fon Igna (componenți : 
Iau Oscar, Cornel Sica, 
Fazecaș, loan Ciucă) și 
instalatori, condusă de 
Irimie.

Ladis- 
Ernest 
cea de 
Viorel

Ion CH1R1ȚOIU
corespondent

Activitate economică prodigioasă ORAȘUL,
în industria locală CA O

La întreprinderea de industrie locală Pe
troșani s-a încheiat în aceste zile bilanțul ac
tivității economico-financiare pe primele patru 
luni ale anului. Ce evidențiază acest bilanț ? 
Rodnicia eforturilor depuse de muncitorii și 
cadrele tehnice ale unității pentru valorifi
carea resurselor interne în scopul obținerii u- 
nor indicatori economici superiori. De remar
cat că la acești indicatori întreprinderea a în
registrat depășiri substanțiale. Astfel, la pro 
ducția globală, marfă, producția marfă vîndu 
tă și încasată s-au obținut depășiri de 3,21 
9,4 și, respectiv, 3 Ia sută. O frumoasă depă
șire s-a obținut și la planul producției pentru 
export (plăpumi și biblioteci) de 34,4 la sută.

Contribuția cea mai mare la acest bilanț 
au adus-o colectivele ramurilor textilă, me
tal, alimentară, materiale de construcții și al
tele. S-au livrat in această perioadă 
plan diferite tipuri de mobilă în valoare 
113000 lei, răcoritoare în valoare de 21 000 
precum și 700 mc agregate de carieră, 30 
binale.

Demn de reținut că tot in acest timp s-a 
pășit planul productivității muncii, iar Ia 
dicatorul cheltuieli la 1 000 lei producție mar
fă vîndută și încasată s-a realizat o reducere 
de 12 lei.

Sînt roade care prezintă garanția unor suc
cese și în viitor in îndeplinirea exemplară a 
indicatorilor de plan.

peste 
de 
lei, 
mp

de- 
in-

REDUCEREA CONSUMULUI DE MATERIALE
o deviză

permanentizată a colectivului uzinei
Condițiile curente ale in

tensificării ritmului productiv 
in toate unitățile industriale, 
'tnpune în mod nemijlocit un 
consum uriaș de materiale de 
toate genurile. Ne-am obiș 
nuit cu toții a duce o verita
bilă campanie pentru reduce
rea consumului de asemenea 
materiale, indiferent de va
loare, indiferent de cantitate. 
Exemplificări concrete pot fi 
întîlnite la fiece pas în Între
prinderea de utilaj minier din 
Petroșani, unitate industrială ce 
prin profilul ej reclamă, în 
genere, un consum conside
rabil de metal.

Punîndu-se un accent deo
sebit pe reducerea consumu
lui specific de 
și neferos), s-au 
ultimii ani economii 
de mii, milioane lei. 
ză sumară pe lunile 
brie 1972 și ianuarie 
leva reducerea 
de laminate 
156 tone, de 
plate cu 150 
al turnat din 
cu 24 tone, de 
roase cu 1 000 kg., reduceri 
bineînțeles față de consumu
rile de materiale realizate la 
confecționarea unor utilaje 
și piese de schimb în perioa
da premergătoare 
luna noiembrie a 
cut). Desigur 
bilanț poate fi 
continuare 
conomiile
tă cu finalizarea unui număr 
mare de comenzi predate be
neficiarilor în ultimele două- 
trei trimestre calendaristice.

Economii deosebii. de im
portante au fost realizate 
prin schimbarea unor tehno
logii de fabricație, prin re-

metal (feros 
obținut în 

de sute 
O anali- 

decern- 
1973, re- 

consumu lui 
feroase pline cu 
laminate 
tone, de 

oțel și 
metale

feroase 
materi- 

fontă 
nefe-

(chiar în 
anului tre- 

îmbucurătorul 
completat în 

analizîndu-se e- 
inregistrate oda-

GRADINA !

Oamenii din brigada 
lui Levai Gabor, din 
sectorul V investiții, 

sînt cunoscufi de întreg co
lectivul minei Dilja. Cine nu 
a auzit de Andrei Castor, 
Dominic Gergely, Ioan 
Geambașu și de ceilalți ? 
Despre hărnicia acestei bri
găzi vorbesc cifrele care as
cund în spatele lor faptele 
remarcabile ale oamenilor. 
Căci nu e lucru neînsemnat 
să ai o depășire continuă a 
planului de 30-40 la sută și 
uneori chiar mai mult. In 
brigada lui Levai așa stau 
lucrurile. Neprecupetind nici

in lupta pentru pace, securita
te și colaborare în Europa și 
in intreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru 
a-mi reafirma convingerea fer
mă că prietenia și colaborarea 
frățească dintre partidele și 
țările noastre se vor întări 
continuu, spre binele popoare
lor noastre, al unității țărilor 
socialiste și a tuturor forțelor 
antiimperialiste, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismu
lui.

Președintele

Consiliului de Stat, 

NICOLAE 

CEAUȘESCU, 
va face 

o vizită oficială 

în Republica 

San Marino

La invitația Căpitanilor re
genți ai Republicii San Mari
no, Francesco Maria Francini 
și Primo Bugli, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială în Republica 
San Marino în perioada 25-26 
mai 1973.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al 

Partidului Comunist Român

Astăzi, în jurul orei 12,00, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite 
direct.de la Iași Adunarea 
populară organizată cu pri
lejul împlinirii a 125 de ani 
de la revoluția din 1848 în 
Moldova.

proiectarea unor utilaje, 
nă nu de 
intermediare 
draullci se 
semifabricate 
ma dorită 
prelucrarea prin așchiere la 
rece. Eliminarea șpanului de
termină o cantitate aprecia
bilă de material irosit. Greu
tatea unei bucăți de semifa
bricat debitat (o nouă sursă 
de pierderi eliminată prin 
noul procedeu), era de 13,54 
kg. în timp ce prin presare 
la cald (cu ajutorul unei pie
se de 1 000 tf) semifabricatul 
are forme și dimensiuni apro
piate de cele ale piesei ceru
te, greutatea fiind de numai 
11,50 kg. Folosindu-se același 
otel, dar cu dimensiuni dife
rite se obțin economii de 
4 lei/bucată. Aparent puțin, 
dar cifra crește considerabil 
odată ce o amplificăm cu nu
mărul pieselor de acest fel ce 
se execută intr-un singur an

pî-
mult elementele 
ale stîlpilor 
confecționau 

laminate, 
obținîndu-se

hi- 
din 
for- 
prin

(,de ordinul miilor). Ca exem
ple asemănătoare pot fi citate 
și cele aproape 600 kg. mate
rial economisit prin confecți
onarea a numai 100 perechi 
capace inferioare și 
oare pentru 
apă, cele 
cîștigate 
rea a 10 
deșeurile 
pentru grinzi (materialul pre
văzut inițial a fost redat ma
gaziei pentru . redistribuire pe 
alte comenzi). Recurgînd la 
calcule din cele mai simple, 
se constată că prin repetarea 
unor comenzi de genul celor 
amintite, anual se fac econo
mii deosebit de importante.

Inovatorii, prin activitatea 
lor laborioasă contribuie zil
nic la reducerea acestui con-

superi- 
răcitoarele de 

aproape 12 000 kg. 
prin . confecționa- 

tone bile forjate din 
semiiarticulațiilor

Ing. Nicolae LOBONȚ 
I. U. M. Petroșani

Primăvara, pe lingă multiple
le bucurii, aduce an de an griji1 
tot mai mari gospodarilor orașe
lor noastre. Sînt atitea de făcut : 
repararea străzilor, evacudrea re- 
zidurilor menajere rămase de 
pe timpul iernii, refacerea zo
nelor verzi, plantări de arbuști 
și flori etc.

Colectivele secțiilor de gos
podărie comunală din municipiu 
au pornit cu mult sîrg la reali
zarea acestor sarcini, ca, împre
ună, locuitorii să facă din fie
care localitate, o adevărată gră
dină. S-au făcut multe în aceas
tă direcție ; folosindu-se un ma
re număr de mașini, în schim
buri prelungite, s-a reușit, in 
multe locuri evacuarea rezidu
urilor acumulate ; s-au turnat 
covoare asfaltice, s-au făcut 
plombări pe mari porțiuni de 
străzi și trotuare în Petroșani, 
Vulcan, Petrila ; au fost spălate 
și dezinfectate 140 autobuze, 
confecționate 400 tăblițe indica
toare de trasee, s-au mvopsit 
12 autobuze etc.

In cadrul acțiunii de gospodă
rire și înfrumusețare a orașelor 
din serele E.G.C. au fost livrate 
și plantate 30 000 fire de arau.-., 
pentru gard viu (pe o lungime de 
5 km), s-au plantat 5 500 arbori 
și arbuști, 15 500 fire trandafiri, 
53 000 fire flori, 2'500 fire ouesus, 
450 bucăți boscheți ornamentali 
și s-a insămințat cu iarbă o su
prafață de 20 000 mp pentru a 
crea noi zone inierbate.

In luna mai, acțiunile de bună 
gospodărire a localităților - da
torită timpului prielnic - vor 
continua cu și mai multă am
ploare, colectivul E.G.C. Petro
șani fiind hotărît să dea orașelor 
noastre o înfățișare cit mai fru
moasă.

Șt. PUIU

» ft

Al. LIVEZEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

industriale, 
orașelor, pă-

' Dumitru CORNEA, 
activist 

al Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor

locuri : clasele
Marian

MEA DE GLORIE"
Marginalii la concursul de desene pe asfalt

Un plus de 
coștiin- 

ciozitate
un efort, ei, deschizătorii de 
drumuri, înfruntînd nepre
văzutul, luptîndu-se cu roca 
tare, „netezesc" calea spre 
straturile de cărbune, mine
rilor care vin in urma lor.

Am întrebat care este „se
cretul" succeselor dobindite 
de ei și mi s-a spus că nu 
e vorba de nici un secret. 
Ei își organizează, pur și 
simplu, bine munca, mun
cesc cu tragere de inimă și 
cu multă conștiinciozitate.

Am intîlnit și in alte bri
găzi, cu oameni sîrguincioși, 
dar trebuie să recunosc că 
aici este vorba de un 
de conștiinciozitate și 
mai asupra acestui 
vreau să insist.

...O zi obișnuită. Oamenii 
din sectoarele exploatării se 
echipează și coboară în mi
nă, apoi cînd acele ceasor
nicului indică ora, munca 
începe. In brigada lui Levai 
Gabor însă, lucrurile nu de
curg în fiecare zi la fel. E- 
xistă două zile pe săptămi- 
pă cînd — înainte de șut — 
ei „dedică" un sfert de oră 
unui scop bine definit. In 
acele minute devin elevi și 
participă la „ora" de diri- 
gen/ie. Aici, de fafă cu mais
trul, discută despre toate. 
Despre îndeplinirea planului 
de producție, despre compor
tarea lor în muncă, despre 
abateri, întîrzieri, și celelal
te lucruri care. îi afectează 
după ieșirea din schimb.

Concursul desfășurat 
strada Republicii din orașul 
Petroșani a stîrnit, așa cum 
era de așteptat, interes deose
bit în rîndul pionierilor. Peste 
100 de pionieri din Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Petrila și Ani- 
noasa au venit lâ o confrunta
re cu colegii din Petroșani. 
Alături de ei, profesorii de 
specialitate, veniți să-și vadă 
rodul muncii acum, la finele 
anului școlar. Pe o parte și pe 
alta a străzii, lume multă ad
mira fiecare linie trasă de 
„pictorii" asfaltului. Fiecare 
trăsătură cu creta colorată pe 
asfaltul primitor al străzii în
sorite prezenta o semnificație, 
spunea ceva. Acest ceva reda 
cu sinceritate copilăria fericir 
tă a fiilor patriei noastre li
bere. Timp de aproape două 
ore, cu răbdare și calm, folo
sind creta, cărbunele și bure
tele au prezentat prin desen 
aspecte din patria noastră, 
frumusețile și realizările obți
nute de poporul nostru. Am 
văzut în desenele lor țara cu

noile construcții 
cartierele noi ale 
durile și sondele, munca har
nicului nostru popor din uzi
ne, șantiere de construcții și 
pe ogoare. Cu cîtă măiestrie 
și acuratețe, pionierul Con
stantin Grigoruță de la Școa
la generală nr. 5 Petroșani a 
prezentat în. desenul său ale
goric o incintă de mină, pa
vilionul de expoziții, Ateneul, 
român, Coloana infinitului. In
teresantă lucrare, cu un stil 
personal, a realizat elevul Ma
rian Crăciunică de la Școala 
generală nr. 5 Petrila. Bogată 
în idei și fantezie, el a redat 
cît se poate de expresiv și în- 
tr-o formă originală noul în 
patria noastră socialistă. In 
general, toți concurenții au 
dat dovadă de multă persona
litate în realizarea lucrărilor.

Selecția pentru premiere nu 
a fost ușoară. In aprecierea 
lucrărilor s-a ținut seama de 
întregul complex de elemente 
care hotărau calitatea lor (cu
noștințe, inițiativă, mobilitate

intelectuală, suplețe creatoare, 
sensibilitate etc.) stabilind ur
mătoarele
V—VIII — focul I:
Crăciunică (nr. 5 Petrila) ; Va- 
sile Pașca (nr. 3 Lupeni) ; Mir
cea Moldovan (nr. 4 Petro
șani); focul II: Wilhelm Eber- 
geny (nr. 2 Lupeni) ; Atanasie 
Mănescu (nr. 3 Petroșani) ; 
Constantin Grigoruță (nr. 5 
Petroșani) ; Doru Ușurelu (nr.
4 Petroșani); focul III : Rodi- 
ca Catigă (nr. 1 Petrila) ; Ma
riana Șerbănescu (nr. 6 Petro
șani) ; Vasile Dale (nr. 2 Pe
troșani) ; Florin Popa (nr 5 
Vulcan) ; Eugenia Jianu (nr.
5 Vulcan).

La clasele I—IV — focul I î 
Dumitru Rodean (nr. 2 Lupeni)' 
și locul II: Adrian Ptedut’ (nr. 
7 Petroșani).

Un număr de 9 pionieri au 
nrimit mențiuni.

Sportul din Valea Jiului
în îața noilor sarcini trasate de

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R

Dezbaterile
finale

în cercurile
In ansamblul vieții sociale a municipiului Petroșani, spor

tul a înregistrat, îndeosebi în ultimii ani, unele reușite nota 
bile. EXISTĂ AZI, IN VALEA JIULUI, PESTE 30 DE ASO
CIAȚII SPORTIVE MARI, in întreprinderi, instituții, coope
rative meșteșugărești; DOUĂ CLUBURI SPORTIVE (Jiul și 
C. S. U. Știința), O ȘCOALĂ SPORTIVĂ CU 8 SECȚII ; AU 
FOST, NUMAI IN ULTIMII ANI, AFILIATE LA FEDERAȚI
ILE NAȚIONALE 159 SECȚII PE RAMURI DE SPORT, IȘI 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA IN ASOCIAȚII 1 900 SPOR
TIVI LEGITIMAȚI, PESTE 1 500 SPORTIVI CLASIFICAȚI. 
87 ANTRENORI SPECIALIZAȚI, 391 INSTRUCTORI SPOR
TIVI, 554 ARBITRI ȘI APRO APE 50 PROFESORI DE EDU
CAȚIE FIZICĂ. Harta construcțiiilor și amenajărilor sportive 
a fost îmbogățită și ea. Poziții fruntașe, recorduri județene 
și republicane au încununat evoluția sportivilor Văii Jiului 
în campionatele republicane... Și totuși...

Recenta consfătuire, orga
nizată la Petroșani sub auspi
ciile Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, cu 
toți factorii cu responsabilități 
definite pe linia îmbunătățirii 
continue a activității sportive, 
cu participarea profesorilor de 
educație fizică și a directorilor 
școlilor de toate gradele din 
municipiu, a relevat cu preg-(Continuare in pag. a 3-a)

nanță, faptul că în mișcarea 
sportivă a Văii Jiului, in po
fida unor bune 
ținute în special 
performanță ale 
și asociații, s-au 
în ultimii ani. o
de deficiențe. Deși, cu diver 
se ocazii, mai... mari sau mai 
mici, au fost arătate fățiș lip
surile care se mai manifestă 
pe alocuri, stabilindu-se și 
măsuri eficiente, operative, 
pentru remedierea acestora, 
pregătirea, organizarea și des
fășurarea marii majorități a 
acțiunilor, a manifestărilor 
sportive — în special cele cu 
caracter de masă a stat în 
permanență sub semnul im
provizației, vădind superficia
litate, slabă preocupare — la 
toate nivelele — din partea ca 
drelor de specialitate, răspun
zătoare de hunul mers al „tre
burilor". Un singur exemplu, 
mai recent, edificator : la un 
concurs de gimnastică, pe 
plan județean, desfășurat, la 
Deva, o singură echipă din 
Valea Jiului (cea a Școlii ge
nerale nr. 4 Petroșani) s-t.

rezultate ob- 
în secțiile de 
unor cluburi 
făcut simțite, 
serie întreagă

prezentat la întreceri, deși e- 
xistg în mai multe școli ale 

• municipiului profesori specia
lizați...

In școlile generale, în lice
ele și școlile profesionale din 
Valea Jiului, acolo unde de 
fapt se pun bazele — sau ar 
trebui să se pună — dezvol
tării armonioase a viitorilor 
cetățeni ai patriei, acolo un
de se înfiripă performanțele 
ulterioare, activitatea de edu
cație fizică și sport nu se des
fășoară la nivelul cerințelor 
actuale. Dacă se poate afirma 
că, pe alocuri, condiția actua
lă a profesorilor de educație 
fizică nu este înțeleasă la jus
ta valoare, că multi dintre spe
cialiștii în sport neglijează e- 
xigențele probității lor profe
sionale. nu se Doate trece cu 
vederea nici faptul că multe 
conduceri de școli nu asigură 
un control permanent al desfă
șurării activității sportive, 
asupra modului cum își fac 
planificările — calendaristice, 
trimestriale — profesorii de 
sport, cum. se desfășoară lec
țiile ele educație fizică (în... 
costum de stradă, cu cravata 
sau... maxi !.), nu iau măsuri 
prompte, intransigente contra 
celor ce-și mai" permit încă să 
lipsească nemotivat de la ore. 
Gimnastica zilnică, obligatorie 
în școli, este lăsată la voia în- 
limplării, iar acolo unde se 
desfășoară, se desfășoară ne
corespunzător, totul lăsîndu-se 
pe seama profesorilor de edu
cație fizică, ca și cînd educația 
multilaterală a elevilor ar fi o 
arcină doar a lor, exclusivă.

Sarcina permanentă, trasată

I

V. TEODORESCU

’“pntinuare in pag. a 3-a)

de învătămînt 
politico- 
ideologic 

ll.T.C.
In scopul încheierii in luna 

mai in cele mai bune condițiuni 
a invâțâminlului politico-ideolo
gic U.T.C., Comitetul municipal 
U.T.C. a întreprins o seama de 
masuri. Astfel, in perioada 
20—30 aprilie, la nivelul tuturor 
orașelor, s-a desfășurat instrui
rea propagandiștilor U.T.C. din 
întreprinderi, instituții, școli ge
nerale, profesionale, licee Cu 
acest prilej au lost prezentate 
expuneri, s-au organizat schim
buri de experiență și alte acti
vități metodice. Totodată, s-au 
stabilit zilele în care cercurile 
vor ține dezbaterile de încheiere 
a anului .de invâțămmt politica- 
ideologic și calendarul cu activi
tățile politico-educative pe peri
oada de vară.

In perioada dezbaterilor se 
vor organiza consultații pentru 
cursanți și propagandiști la toa
te punctele de documentare șl 
informare precum și la cabinete
le de științe sociale. După în
cheierea dezbaterilor, pentru 
data de 5 iunie 1973, s-a pre
văzut organizarea unei consfătu
iri cu toți factorii cu munca po- 
litico-ideologică pe tema eficien
ței formelor învățâminlului poli
tic U.T.C. și necesității organiză
rii unor cicluri de expuneri adec
vate specificului de munca și 
posibilităților de înțelegere ale 
tinerilor.

C. VALERIU

direct.de
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Mișcarea revoluționară 
din Transilvania și cauzele ei

Evenimentele care au avut 
loc ia Viena in martie 1848 au 
precipitat pe cele am Ungaria, 
unae exista de asemenea o si
tuație revoluționara. Legiuirile 
eiaoorate în martie 1846 in Un
garia, ca manifestare a revolu
ției burgneze izbucnite acolo, nu 
le asigura drepturi naționale ro
mânilor, slavilor și germanilor 
care locuiau in teritoriile de sub 
dominația statului maghiar, cu 
toate că aceste naționalități, lu
ate împreună, întreceau numă
rul maghiarilor.

Se știe că prin legile nr. 6 și 
7, elaborate în Ungaria în 1848, 
s-a hotărit „uniunea" Principa
tului Transilvania cu Ungaria, cu 
condiția ca dieta (adunarea ță
rii — n.n.) din Transilvania să se 
declare pentru unire. Or, în con
dițiile în care dieta a fost repre
zentanta privilegiaților țării, din 
rîndul „celor trei națiuni" 
cunoscute, această „uniune" a 
fost egală cu anexarea Transil
vaniei la Ungaria, împotriva as
pirațiilor și năzuințelor popu
lației române, majoritară în a- 
ceastă provincie a țării.

S-a ajuns la aceasta stare de 
lucruri aatorita faptului ca in 
Transilvania - așa cum precizea
ză Istoria României - contra
dicțiile erau determinate de in
teresele divergente ale burghe
ziei proprii - română, magniară 
și germana -, contradicții care 
slaoeau lupta comună antifeu
dală. Mișcarea romanilor milita, 
în ultima analiză, pentru înfiin
țarea unui stat național român 
independent prin unirea Tran
silvaniei, țării Românești și a 
Moldovei. Mișcarea maghiară, în 
care nobilimea liberă avea un 
rol important, voia să anexeze 
Transilvania la Ungaria, în timp 
ce mișcarea germană sprijinea 
aspirațiile burgheziei austriece 
de a transforma imperiul habs
burgic, acest conglomerat de 
națiuni și de state, într-o Austrie 
unitară, sub conducerea ei.

Pentru națiunea română a- 
ceastă epocă a redeșteptării na
ționale a atins punctul culminant 
prin adunarea de la Blaj din 
3/15 mai ,1848. Pină atunci, cele 
două luni anterioare au tost luni 
de căutări, de frămintări, redac
tări de proclamații, întruniri, toa
te arătînd o preocupare intensă 
din partea diferitelor categorii 
sociale și grupări politice româ
nești față de revoluție, față de 
viitorul Transilvaniei.

In ziua de 3/15 mai a avut 
ioc la Blaj marea adunare a ze
cilor de mii de oameni veniți 
din toate colțurile Transilvaniei, 
hotănți să scuture apăsătorul 
jug social și național. Această 
mare adunare a constituit unul 
din momentele cele mai însem
nate ale revoluției, Aici, pe Cîm- 
pia Libertății, sub lumina soare
lui de mai s-a plămădit de fapt 
programyl revoluției române din 
Transilvania.

Istoricul discurs rostit la 2/14 
mai 1848 în catedrala de la Blaj 
de către Simion Bărnuțiu, scotea 
în evidență pregnant ideea că 
libertatea unui popor este în pri
mul rînd națională. Imperativele 
istorice erau ca : „națiunea ro
mână — preciza Simion Bărnu
țiu - să-ți proclame libertatea ți

Mulțumiri din partea 
colectivului

O zi obișnuită de muncă in 
secția electrică de la termocen
trala Paroșeni s-a încheiat, de 
curind, cu un emoționant mo
ment festiv dedicat decanului de 
vîrstă, Vasile Maioga, cu prilejul 
ieșirii la pensie. Aveam în față 
un om de statură potrivită peste 
core anii, în scurgerea lor, au 
lăsat urme statornice. Dar e 
încă tînăr. De aceea se destăi
nuia prietenilor :

- Acum e mai greu. Ce 
fac eu toată ziua acasă ?

Conducerea secției i-a mulțu
mit călduros pentru toată acti
vitatea, i-a înmînat din partea 
colectivului un cadou care-i va 
aminti mereu de cei în mijlocul 
:ărora a lucrat mulți ani, urîn- 
du-i totodată viață lungă, fe
ricită.

Nicolae TUDORA 
corespondent

independența. Ea declară sărbă
torește că de aci înainte se va 
ține datoare cu ascultare numai 
dregătorilor aleși din sinul 
său ; (...) dă de știre națiunilo. 
conlocuitoare că voind a se con
stitui și organiza pe temei na
țional, n-are cuget dușman în 
contra altor națiuni și cunoaște 
același drept pentru toate, voieș
te a-l respecta cu sinceritate".

O descriere vibrantă și viguros 
științifică a făcut-o apoi Simion 
Bărnuțiu asupra condițiilor uma
ne, a vieții grele pe care o în
durau zecile de mii de iobagi 
din Transilvania.

La marea adunare populară 
din 3/15 mai 1848, tot Bărnuțiu

prezintă poporului român prima 
declarație, care a cuprins urmă
toarele puncte principale : cîm- 
pul pe care se ținea această a- 
dunare națională românească să 
să fie denumit Cîmpu! Libertății ; 
națiunea română se declara su
pusă, credincioasă împăratului 
Austriei și Casei imperiale : na
țiunea română se declara și se 
proclama națiune de sine stătă
toare și parte întregitoare a 
Transilvaniei, pe temeiul libertă
ții eqale ; națiunea română de
punea iurămînt de credință îm
păratului, patriei si siesi.

Din textul proclamației prezen
tate de Bărnuțiu, chiar dacă în 
iurămîntul depus, către finele 
lui, se află următoarea formula
re : „voi conclucra după putință 
la desființarea iobăgiei, Ia e- 
mancioarea industriei și comer
țului...", se constată - într-un 
spirit critic vorbind — dominația 
problemelor de ordin național

Adunarea națională de la Blaj (3/15 mai 1848)

Ce aduce nou actualul cod al muncii (IV)

Munca femeilor și a tinerilor
In cadrul muncii avintate a 

întregului nostru popor pentru 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, munco 
femeilor și a tinerilor repre
zintă o parte integrantă și in
dispensabilă, atît prin aportul 
social cîl și prin ponderea sa.

In țara noastră, a rămas de 
mult de domeniul' amintirilor 
vremea cînd, atît femeile cîl 
și tinerii, erau supuși unor 
munci istovitoare și unei re
tribuții discriminatorii.

In noul căd al muncii, pro
blemele privind munca femei
lor și a tinerilor se bucură de 
o atenție deosebită, fiind tra
tate atît în cadrul principiilor 
generale ale relațiilor de mun
că cît și într-un capitol apar
te. In această idee, conform 
prevederilor legale cuprinse în 
special în art. 14 și 151-158 
din codul muncii munca fe
meilor în tara noastră se bu
cură de o înaltă prețuire, a- 
sigurîndu-se largi posibilități 
de afirmare în condiții de de
plină egalitate socială cu băr
batul, beneficiind la muncă e- 
gală de o retribuție eqală, a- 
sigurîndu-i-se dreptul de a o- 
cupa orice funcție sau loc de 
muncă, potrivit pregătirii și 
capacității, prevăzîndu-se toto
dată măsuri speciale de ocro- 
tiie a sănătății și condiții ne
cesare îngrijirii și educării 
copiilor. Astfel, noul cod pre
vede că femeile gravide și ce
le care alăptează nu vor putea 
fi folosite în locuri de muncă 
cu condiții vătămătoare, gre
le șau periculoase, ori contra
indicate medical și nu vor pu
tea fi chemate la prestarea de 
ore suplimentare. In cazul cînd 
se găsesc în astfel de situații, 
legea prevede că ele vor li 
trecute în alte locuri de mun
că, fără însă ca salariul să le 
fie diminuat. In principiu, 
munca femeilor pe timp de 
noapte nu este admisă în uni
tățile industriale decît în ur
mătoarele cașuri: femei ce de
țin funcții de conducere sau 
cu caracter tehnic de răspun
dere deosebită, femeile care lu
crează în serviciile sanitare 
sau de asistență socială și 
cele aflate în cazuri de forță 

și mai puțin sînt prezentate cele 
de ordin social de care era le
gată soarta maselor oropsite din 
Transilvania.

In aceste neajunsuri își gă
sește explicația faptul că a doua 
zi, la 4/16 mai, a fost redactată 
o nouă proclamație. Punctele 
mai importante ale celei de a 
doua proclamații, citită și expli
cată de profesorul August Tre- 
boniu Laurian, au fost următoa
rele :

„Națiunea română, răzimată 
pe principiul libertății, egalității 
și frăției, pretinde independența 
sa națională, în respectul politic, 
ca să figureze in numele său 
ca națiune..." Se proclama, deci,

independența națională a națiu
nii române și, derivat din aceas
tă cerință fundamentală, s-a 
stipulat ca națiunea română să-și 
aibă reprezentanții săi în dietă 
- în proporție cu numărul său 
-, să-și aibă dregători în toate 
ramurile administrative, judecă
torești și militare, în aceeași pro
porție, să se vorbească limba sa 
in toate treburile ce ating de 
dînsa, atît în legislație cît și în 
administrație. S-a pretins adu
nare națională oenerală în fie-- 
care an.

Un alt punct important o' a- 
cestei proclamații l-a constituit 
cel privitor la desființarea lobă- 
qiei, fără despăgubiri din oarteo 
iobagilor, ater,tîndu-se o con- 
ceotie mai matură sl mai avan
sată a redactorilor ei.

Restul prevederilor acestei 
proclamații, cele referitoare la 
libertatea industrie: și comerțu
lui, lichidarea fuiJ or piedicilor 

majoră. In alte situații deose
bite, in unele ramuri de pro
ducție munca femeilor în 
timpul nopții poate fi stabilită 
numai prin hotărîrea dată de 
Consiliul de Miniștri și cu a- 
cordul Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Incepînd cu luna 
a VT-a, femeile gravide pre
cum și cele care alăptează nu 
vor putea fi repartizate ' în 
munca de noapte.

In scopul realizării unui in 
teres major al societății, acela 
de a asiqura cît mai optime 
condiții mamelor încadrate în 
cîmpul muncii, legea aduce o 
serie de reglementări : dreptul 

LEGILE ȚÂRII

femeilor de a li se acorda un 
concediu de maternitate plă
tit —, compus dintr-un conce
diu de 52 zile înainte de naș
tere și 60 zile după naștere ; 
pină la împlinirea de către 
copil a vîrstei de 9 luni se 
prevede obligația unității de a 
acorda mamei, în cursul pro 
gramului de lucru, pauze pen
tru alimentarea și îngrijirea 
acestuia, la intervale de cel 
mult 3 ore. La aceste pauze se 
adaugă și timpul necesar de 
plasării la locul unde se gă
sește copilul, pauze care nu 
pot totuși depăși 2 ore zilnic. 
De aceea, statul nostru face e- 
forturi susținute pentru a crea 
o rețea corespunzătoare de 
creșe pe lîngă locurile de 
muncă. Acest drept al mamei 
poate fi prelungit și pînă la 
vîrsta de 12 luni a copilului 
în cazul cînd acesta este pre
matur, distrofic sau pentru 
care este ndvoie de măsuri 
deosebite de îngrijire în baza 
recomandării medicale. Pauzele 
pentru alimentare mai sus a- 
mintite, pot fi înlocuite, la 
cererea mamei, cu reducerea 
programului normal de lucru 
cu 2 ore zilnic. Toate aceste

feudale, la libeitatea cuvmtului 
și scrisului, la libertatea persona
lă și egalitatea tuturor în fața 
legii, la înființarea unei armate 
naționale, cela referitoare la in
dependența bisericii ș a , atestă 
caracterul antifeudal al acestui 
program.

Ultimul punct s-a referit la 
p-oblama ane<ării Transilvaniei 
la Ungaria. S-o cerut să nu se 
hotărască asupra acestei proble
me înainte de o-și fi spus cu. 
vîntul națiunea română, aceasla 
fiind o cerere justă, o expresie 
a demnității noastre naționale. 
Aceste puncte permiteau și o 
înțelegere româno-maghiară.

Trebuie însă subliniat că „sar
cina obiectivă a unirii forțelor 
revoluționare ale tuturor naționa
lităților oprimate de absolutis
mul habsburgic nu putea insă 
nici într-un caz să fie confundată 
cu înglobarea forțată a Transil
vaniei în Ungaria" Acest ade
văr fundamental nu a fost înțe
les, din păcate, de conducători! 
revoluției maohiare, în frunte cu 
Kossuth. Se știe că acești condu
cători au luotat nen‘ru ridica
rea oonnruîiir mr--hior cu o aner- 
gie și un spirit de sacrificiu dem
ne de întreagă admirația pos
terității, a tuturor oamenilor 
progresiști, indiferent, de națio
nalitate. Au comis insă grava 
greșeală de a nu înțelege faptul 
că aspirațiile la libertate oentru 
care s-a ridicat la luptă ooporul 
maghiar erau în mod firesc și 
aspirațiile celorlalte popoare din 
imperiul habsburgic. După cum 
se știe această greșeală a fost 
fatală pentru soarta revoluției 
iar cînd s-au făcut demersuri im
portante de către Bălcescr si 
Kossuth pentru înțeleqerea ro- 
mâno-maahiară. cauze revoluției 
era deia pierdută. Profitorii ei 
au fost reactluneo internă si 
monarhi- austriacă.

Nicolae WAPDF^nPR

pauze și reduceri se acordă 
fără ca prin aceasta să atragă 
o reducere a salariului sau a 
altor drepturi materiale.

In cazul mamelor cu 
copii bolnavi pînă la vîrs- 
ta de 3 ani, cu avi
zul medicului li se pot acorda 
concedii plătite pentru îngri
jirea lor și care nu se includ în 
concediul de odihnă, iar ma
mele care au copii pînă la 6 
ani pe care îi îngrijesc, dacă 
nu beneficiază de creșe sau 
cămin, pot lucra cu o jumăta
te de normă, considerîndu-li- 
se normă întreagă la vechi
mea în muncă. Din aceeași 

grijă deosebită, noul cod pre
vede cazurile în care femeilor 
gravide, celor în timpul con
cediului de maternitate sau 
în perioada cînd îngrijesc co
pilul bolnav pînă la 3 ani, nu 
li se poate desface contractul 
de muncă din inițiativa uni
tății.

In ceea ce privește munca 
tinerilor, se pleacă de la ideea 
aceleiași protecții speciale și 
griji atente față de formarea 
și educarea tineretului, asigu- 
rîndu-se gratuit o pregătire 
multilaterală necesară exerci
tării unei profesii. atît 
prin sistemul de învățămînt 
cît și prin orientarea, 
pregătirea și încadrarea în 
muncă potrivit capacită
ții și aspirațiilor perso
nale. Totodată se garantează 
și asigurarea unor măsuri 
speciale de protecția muncii 
Astfel, dacă de regulă vîrsta 
încadrării în muncă este de 16 
ani, codul prevede că angajări 
temporale pot face și tinerii 
de la vîrsta de 14 ani, iar în 
unitățile industriale de la 15 
ani, însă cu încuviințarea pă
rinților sau tutorilor, dar nu
mai pentru munci potrivite

L'na dintre cele mai frumoase cabane forestiere așezată intr-un cadru pitoresc: 
C abaua X oievodu, O cabană bine întreținută (Responsabila — Susana llajda) care satisfa
ce exigențele celor ce-o locuiesc. Foto: Ion CIUR

Maistrul minier — figură centrală 
a producției 

Dar este întotdeauna așa ?
S Doar două din peste 2 200 de ore să se trateze, la școlarizarea 

maiștrilor, despre organizarea superioară
Dacă intrăm mai adînc în 

fondul problemei și ne aba
tem puțin de la modul curent 
de analiză a deficiențelor, 
vom constata că ele rezidă în 
alte cauze, mai profunde. Și 
ele aparțin nemijlocit — 
veți vedea — muncii maistru
lui minier.

In fond, maistrul minier se 
recrutează din rîndul mineri
lor care și-au însușit meseria 
la un anumit nivel și, după o 
anumită perioadă de școlari
zare (practic de doi ani), este 
redat producției și pus în si
tuația de a prelua atributele 
rle conducător unic al produc
ției și a muncii. Ce face, însă, 
viitorul maistru în cei doi ani 
de școlarizare ? I se predau, 
în total, peste 2 200 ore, din 
care 91 la sută învățămînt te
oretic și 9 la sută lucrări 
practice. Din examinarea 
planului de învățămînt se 
constată că pregătirii maistru
lui în domeniul organizării 
producției și a muncii, i se 
rezervă doar 7,4 la sută din 
timpul total de pregătire, din 
care abia 1,2 la sută propriu- 
zis pentru organizarea muncii 
și — culmea — 0,45 la sută 
din timpul total de școlariza
re, respectiv 2 ore (! ?) i se 
vorbește, in-treacăt, despre 
„organizarea superioară a pro
ducție și a muncii". Și uite 
așa, minerul de ieri, se întoar
ce în. producție pentru a pre
lua atribute de maistru... de
și fată de ceea ce se predă în 
școlile de calificare pentru mi
neri, maistrul nu a învățat 

cu dezvoltarea fizică, aptitu
dini și cunoștințe. In scopul 
unei reale pregătiri a tinerilor 
pentru muncă, se prevede 
obligația diferiților factori de 
învățămînt și a cadrelor di
dactice de a îndruma practica 
în producție a elevilor și stu
denților și de a asigura o 
strînsă îmbinare între pregă
tirea teoretică și cea practică,

Pentru a se da posibilitatea 
calificării la locul de muncă 
este reglementat sistemul 
uceniciei, perioadă în care 
ucenicii se bucură de o serie 
de înlesniri (indemnizații, 
material de studiu, manuale 
școlare gratuite, echipament 
de protecție, asistentă medica
lă, medicamente, precum și 
vacanțe școlare).

In scopul protecției sănătății 
pentru tinerii sub 18 ani, se 
prevede că aceștia nu pot fi 
repartizați la locuri de muncă 
cu condiții vătămătoare, grele 
și periculoase și în munci de 
noapte. La fel, nu pot fi folo
siți în muncă peste durata le
gală a zilei de lucru de 8 ore, 
decît în cazuri speciale. Du
rata timpului de lucru al ti
nerilor între 14 și 16 ani este 
stabilită la 6 ore pe zi, fără 
însă ca prin aceasta să li se 
aducă o scădere a salariului.

Pentru tinerii pînă la 18 ani, 
durata concediului de odihnă 
este mai ridicată decît la cei
lalți angajați fiind de 18—24 
zile lucrătoare, potrivit cu 
vîrsta, în așa fel ca cei mai 
tineri să beneficieze de conce
diu mai mare.

Prin toate aceste reglemen
tări, noua legislație a muncii 
consfințește o dată în plus re
lațiile sociale de tip nou, a 
căror temelie o reprezintă 
crearea și dezvoltarea proprie
tății socialiste asupra mijloace
lor de producție, relații de în
trajutorare și colaborare între 
toți oamenii muncii înfrățiți 
în opera de făurire a socialis
mului și comunismului în pa
tria noastră

Procuror Ioan BARDAC,

Procuratura locală Petroșani 

mai nimic in plus în domeniul 
organizării... In școlile de ca
lificare de gradul I și II se 
vorbește mai mult, de pildă, 
despre condițiile de organiza
re rațională a locurilor de 
muncă. Este destul oare cît 
învață și cît știe noul maistru 
in acest domeniu prioritar al 
activității sale, pentru a putea 
face uz de prerogativele func
ției de maistru ? Categoric nu ! 
Și ne mai întrebăm de ce avem 
lipsuri în organizarea locului de 
muncă, de ce sînt atîtea la
cune în activitatea din subte
ran... Acestea sînt și vor ră- 
mîne atîta timp cît nu se vor 
aduce îmbunătățirile care se 
impun în privința modului de 
selecționare, de pregătire și, 
mai ales, de perfecționare a 
pregătirii maistrului. Sînt 
doi ani le la apariția Legii 
nr. 2 privind perfecționarea 
pregătirii profesionale, lege 
care s-a instituit ca sistem 
național de perfecționare a 
pregătirii profesionale a tu
turor lucrătorilor, cu rolul de a 
asigura în permanență concor
danța dintre cerințele fiecărui 
post și competența titularului, 
in scopul executării sarcinilor 
de serviciu cu maximum de 
eficiență. Respectarea a- 

cestei legi presupune obliga
ții pentru fiecare salariat în 
parte și obligații permanente 
pentru organul colectiv de 
conducere din întrprindere. 
Ce s-a făcut în acest timp în 
domeniul perfecționării pre
gătirii maistrului minier ? 
Cum s-a făcut ? Care este efi
ciența ? Iată întrebări la care 
personalul care răspunde pen
tru această acțiune, va trebui 
s-o facă...

Responsabili de lipsa de... 
responsabilitate a unor maiștri 
nu sînt atît maiștri în cauză... 
De ce ? Fiindcă — am văzut 
— în programul de învăță
mînt elaborat de Ministerul 
Invățămîntului — Direcția 
generală pedagogică a învăță- 
mîntului profesional și tehnic, 
se prevăd obiecte de cultură 
generală ca matematică, fizi
că, obiecte de specialitate ca 
studiul materialelor, desen 
tehnic, mecanică, electronică, 
geologie, topografie, explo
atări miniere ș.a., dar, 
repet, a acorda doar două ore 
pentru organizarea produc
ției și a muncii e departe de 
a corespunde cerințelor! 
Poate un maistru minier cu 
ceea ce a învățat în școala de 
maiștri să organizeze un loc 

i de muncă ? Categoric nu I In 
sprijinul acestei tranșante a- 
firmațli aduc rezultatele unei 
anchete întreprinse în această 
direcție în rîndul maiștrilor 
de la E. M. Dîlja. Au fost 
chestionați o serie de maiștri 
mineri în problema cunoaște
rii cerințelor de organizare 
rațională a locului de 
muncă, „răscruce" de la care 
pornește realizarea prelimina
rului zilnic. Din 88 de răspun
suri care întruneau baremul 
pentru numărul de chestionați, 
15,5 la sută s-au referit la în
zestrarea locurilor de muncă

Ț>

cu utilaje productive, 21 la 
sută la aprovizionarea cu scu
le și materiale, 10,2- la sută la 
asigurarea controlului și cali
tății muncii, 12,8 la sută la 
respectarea condițiilor de i- 
giena și protecția muncii, 13 
la sută la instruirea munci
torilor, 2,6 Ia sută la cointe
resarea morală și materială a 
muncitorilor etc. Nici un 
maistru minier nu s-a refe
rit la probleme ca : fluxul 
normal al aprovizionării, re
gimul rațional de folosire a 
utilajelor și oamenilor, me
todele de muncă folosite

Un asemenea grad de cu
noaștere a sarcinilor ce revin 
maistrului în domeniul orga
nizării locului de muncă ex
plică, — în parte, cel puțin — 
și rezultatele slabe obținute 
în producție. Ritmicitatea re
alizării planului impune orga
nizarea rațională a fiecărui 
ioc_ de muncă, a fiecărei acti
vități ! De aici trebuie pornit 
în problemele de organizare 
a muncii 1

Se introduc utilaje, se cre
ează fronturi de lucru, dar dacă 
omul chemat’ să ie ‘ dirijeze 
cum trebuie, nu răspunde a- 
cestei imperioase necesități, 
tot degeaba.

Pentru 
perfet ționa= 

rea 
pregătirii 

profesionale
Credem că nu este lipsită 

de interes propunerea pe care 
o sugerăm pe acesta cale de 
a se revizui programa anali
tică a școlilor de maiștri și de 
a o adapta necesităților prac
tice ale producției ! Dacă 
majoritatea lipsurilor sînt ma
nifestate în domeniul organi
zării, trebuie să-i învățăm pe 
oameni în primul rînd orga
nizare ! Se dovedește că a- 
ceasta este o cerință generală 
a perfecționării pregătirii pro
fesionale și este logic ca în 
această direcție să se îndrepte 
eforturile. Altfel nu putem 
vorbi despre maistru ca or
ganizator al procesului de 
producție.

Ing. Octavian ȘTEFAN, 
C. C. P

NOTA REDACȚIEI: Centralei 
cărbunelui Petroșani, comi
tetelor oamenilor muncii de 
Ie exploatări, le revin sar
cini deosebite în ceea ce pri
vește rezolvarea corespunză
toare a problemei analizate 
de colaboratorul nostru, că
rora se impune să le dea cît 
mai grabnic curs !

IhlHOUStOP;
I Manuscris sadovenian) 

inedit
uercul literar „Mihail Sa- i 

aoveanu" ae la Liceul de cui- I 
tura generală nr, 2 din Mier- . 
curea Ciuc a intrat in posesia I 
unui manuscris sadovenian 1 
ineait. Manuscrisul, dăruit re-| 
cent cercului de soția povestito-l 
rului, conține un mesaj adresați 
pionierilor din țara noastră de | 
Mihail Sadoveanu. Conținutul * 
acestui mesaj, necunoscut I 
pînă acum, care se presupune . 
că a fost scris cu 20 de ani I 
in urmă, reflectă patriotismul • 
fierbinte, marea dragoste pe I 

Icare marele clasic al literatu- I 
rii românești o purta tinerei I 

. generații.

Acum un secol I
I . , . . IPrimele încercări de a trans- ■ 

forma Oltul intr-un rîu navi- I 
gabii datează din anul 1868. I 
Pentru operațiile de drenaj, I 
autoritățile timpului l-au an- I 

Igajat pe inginerul Carol No- | 
vac din Brezoi să construiască | 

I vasele necesare. Tot el a in- I 
tocmit și proiecte pentru ca- ■ 

Inalizarea rîului. Lucrările au I 
început în luna noiembrie a ’ 
acelui an și au continuat pînă I 

Iîn luna martie, cînd au fost I 
sistate. Ele au avut ca efect I 

I transformarea, în cale naviga- | 
bilă, evident destul de rudi- i 

Imentară, a porțiunii Rm. Vîl- I 
cea — Rîureni. Acest drum de . 
apă n-a fost însă folosit nicio- I 

I dată. '| 
| Miracol al naturii
Iln apropiere de localitatea I

Peclca, din județul Arad, exis. I 
Ită o pădure considerată mira- | 

col al naturii. Vegetația luxu- I 
■ riantă se află aici intr-o con- I 
I tinuă luptă cu solul nisipos, .

căruia îi răpește mereu tere- I 
I nul. fenomen invers față de ' 
| comportarea obișnuită a plan- I 
• telor care vin în mod obișnuit I 
Iîn contact cu ariditatea și uț- | 

căciunea nisipului. Odată ce I 
Ia pus stăpînlre asupra tere- ) 

nului, vegetația se dezvoltă | 
I nestingherit. Cresc aici arbori .

inalți, înconjurați de plante a- | 
Igățătoare. Varietatea mare a ■ 

speciilor întilnite, asemuiesc 1 I această pădure cu cele din 1
Delta Dunării. Potecile serpu- I 
iese printre stejari de luncă. I 

I cloni, ulmi, frasini, năducei. I
sîngerl și corni, printre vitele] I sălbatice, hamei si curoen ■
Tot ca o curiozitate amintim I 
că pe un braț al Mureșului

I din această zonă cresc nu- 1 
I feri :

I Peștera vîntului j
Peștera vîntului din defileul I 

ICrișului Repede este conside- | 
rată a fi cea mai lungă din | 
țara noastră și una dintre ce- . 
le mai mari de pe continen- I 
tul european. De curind, o * 
expediție științifică a efectuat I 
o călătorie în labirintul sub- I 
teran, de o frumusețe mirifică. I 
Cu acest prilej, speologul a- | 
mator Emil Komives a stabilit > 
un record, parcurgînd 18 km I 
de galerii.

In galerii, străbătute de I 
cursuri de apă subpămîntene, J 
cercetătorii D. Coman și I. I 
Viehmann, de la Institutul de I I speologie, și A. Moțiu, de la ■ 
laboratorul de mineralogie al ' 
Universității din Cluj, au des- | 

Icoperit depuneri mineralogice J 
necunoscute, a căror studiere I 

■ este în curs.

I Unul din primii [ 
cronicari sportivi I
Gheorghe Asachi este so- | 

I cotit a fi și unul dintre pri- 
• mii cronicari sportivi din țara 
I noastră. Marele cărturar re

comanda adesea cititorilor 
j gazetei „Albina românească", 
Isă practice educația fizică. I 

Intr-un număr al acestei cu- | 
Inoscute publicații ieșene, pu- ■ 

blicat la 3 iunie 1837, scria : I 
„S-au pregătit aici la Copou , 
un așezămînt numit sînețărie, I 
de la vechiul cuvînt moldove- • 
nesc sîneață, ce însemnează I 
pușcă. Cursul acestor îndelet- I 
niciri va începe în 6 iunie, I 
după toată rînduiala urmată | 
pentru acest fel de așezămîn- ■ 
turi". Textul, nesemnat, apar. I 
ține, fără îndoială, lui Asachi, 
care, după cum se știe, scria 
informațiile și articolele, le 
culegea in zețărie, cu litere 
îngrijite, le pagina și le co
recta singur. Scurta notă mar
chează, desigur, momentul a-

Ipariției gazetăriei sportive în | 
țara noastră. J

Căutătorii I 
de comori

Interesantul concurs „Cău- I 
tătorii de comori" antrenează I 
în județul Botoșani un mare I 
număr de elevi și pionieri din I 
această parte a țării, pasio- . 
nați descoperitori de comorii 
folclorice, piese etnografice și ’ 
arheologice. Concursul urmă- I 
rește identificarea unor obiec- I 
te și documente privind des- I 
fășurarea răscoalei din 1907. • 
Astfel, elevii școlii generale I 
din Miorcani au găsit un re- • 
gistru care cuprinde inventa- I 
rul moșiei și niște acte de 1 
proprietate din comuna lor. | 
Elevii din Darabani au des- ■ 
coperit un registru din care > 
rezultă cheltuielile unui mo- * 
șier și sumele infime, de mi
zerie, plătite țăranilor. Cele 
mai valoroase piese găsite de 
elevi vor intra în patrimoniul 
cunoscutului muzeu de la Flă. 
mînzi.

(Agerpres)
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' Infr-o zi însorită
O zi, parcă mai în

sorită ca nici cină în 
această primăvară. O 
zi însorită din care 
întreaga Vale s-a în
fruptat cu nesaf. Și <> 
zi, și mai însorită 
pentru familia mun
citorului Gheorglie A- 
vramescu de la fabri
ca de oxigen. Sofia

i-a adus pe lume 
un băiat. Născut la 
1 Mai 1973, De gar
dă, la datorie, l-am 
găsit pe medicul Dra- 
goș Marinaș, pe su
rorile Ana Rene/. și 
Livia Borcan, pe a- 
sistenta Ana Barbu 
și moașa Doina An- 
droane. l-am surprins

in clipa bind noul 
născut primea... deja 
prima asistentă medi
cala. Această .cli
pă"' am înregistrat-o 
pe peliculă. In timp 
ce afară e soare înă
untru e încordare... 
In timp ce la iar
bă verde distrac
ția e

în sala de naștere a 
maternității din Pe
troșani se rezolvă, cu 
responsabilitate „ca
zul unui viitor om“. 
Al unuia din cei 
multi de pe întinsul 
tării noastre care s-au 
născut in această zi 
de sărbătoare

I. LIC1U

I

i
Reducerea consumului

de materiale
(Urmare din pag. 1)

sum de materiale, constitu
ind un veritabil detașament 
de avangardă al ofensivei 
contra risipei de material. 
Numărul apreciabil de mem
bri al cercului de inovatori 
de la I.U.M.P. (peste 30), ga
rantează într-un fel viitoare 
succese în campania lansată 
în acest sens. Munca și price
perea acestora, conjugată în 
mod constructiv cu sarcinile 
zilnice ale proiectauților și 
tehnologilor au ca principal o- 
bieotiv nu numai obținerea u- 
nor utilaje de înaltă tehnicitate 
ci și confecționarea acestora 
cu un consum minim de mate
rial.

In pofida dificultăților deter
minate de lipsa spațiului de

depozitare, care pare-șe vor 
mai persista pînă la amenaja
rea și montarea noilor hale (a- 
flate în faze incipiente de 
construcție), muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la 
I.U.M.P. sînt deciși „a produce 
mult din puțin, mult și bun“, 
după cum afirma unul din ve
teranii de aici, muncitorul Ru- 
salim Boța, secretarul organi
zației de bază din secția me
canică. Este o deviză a cărei 
transformare în fapte este ur
mărită și coordonată de comi
tetul de partid, de conducerea 
tehnico-administrativă a uzi
nei, fiind garantată astfel o 
continuitate a acțiunii, o pla
nificare pe baze riquros știin
țifice, singurele soluții meni
te a conduce la rezultate cer
te.

Am realizat lucrările de 
înfrumusețare->

a circumscripției

SPORT o SPORT o SPORT
Rugbi

Studenții — în căutarea pozițiilor 
onorante de altădată I

Poșta j
< VASILE V. UDRESCU, 

Petrila, str. Eufriinit, Pavili
onul nr. 11/9: Decretul 
521/27 din decembrie 1972, 
privind grațierea unor pe
depse, nu se aplică și amen
zilor contravenționale, ei în 
afara pedepsei cu închisoa
rea, după anumite criterii 
numai amenzilor penale Ca 
atare, în cazul dv., fiind 
vorba de o amendă contra
vențională la legea circula
ției, nu se aplică prevederi
le Decretului de mai sus, iar 
•amenda plătită nu o puteți 
recupera.

< ELENA MARINCAȘ, 
Vulcan, str. Caraiman nr. 
12/1 : Pedeapsa de 1 000 lei 
amendă penală, pronunțată 
în dosarul nr. 628/1972 al 
Judecătoriei Petroșani, a 
fost grațiată conform Decre
tului 521 din 27 decembrie 
1972, în măsura în care nu a 
fost executată pînă la acea 
dată.

Pretențiile pe care le aveți 
în legătură cu despăgubirile 
civile și pedeapsa pronunța
tă în dosarul nr. 102/72 al 
Judecătoriei Petroșani, le 
puteți reformula în fața ace
leiași judecătorii, deoarece 
sentința respectivă a fost 
casată cu trimitere de către 
Tribunalul județean.

Pentru mărturie minci-

u r
noasă puteți face plîngere 
penală împotriva lui M. M.. 
la serviciul de miliție sau 
la procuratură.

< ELISABETA BRAHA, 
Paroșeni: Conform* Legii 
10/1968, chiria se plătește de 
către titularul ordinului de 
repartiție. Dacă nu ați avut 
calitatea aceasta și totuși 
s-a înființat poprire pe sa
lariu, aveți deschisă calea 
contestației la executare, în 
fața judecătoriei. In cazul în 
care sînteți titulara ordinu
lui de repartiție și a con
tractului de închiriere, sîn- 
teți obligată să plătiți chi
ria chiar dacă nu ați locuit 
o perioadă de timp în ea.

încetarea acestei obligații 
survine doar odată cu anu
larea ordinului de reparti
ție.

In ceea ce privește nepla
ta pensiei de întreținere la 
care a fost obligat soțul dv., 
puteți face plîngere penală 
împotriva acestuia la orga
nul de miliție Vulcan, fapta 
lui de a nu plăti cu rea cre
dință timp de două luni 
pen.na de întreținere, con
stituind infracțiunea de a- 
bandon de familie prevăzu
tă de articolul 305 lit. „c“ 
din Codul penal.

JURIST

DUMINICĂ, 6 MAI

8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv.
8.20 Cravatele roșii ;
9,50 Viața satului ;

11,00 Emisiune în iimba ma- 
qhiară ;

12.30 De strajă patriei;
13,00 Album duminical ;
18.10 Film serial pentru tine

ret. Tunelul timpului ; 
Episodul VI — „Cap
cana" ;

19,00 Vetre folclorice, Boto
șani ;

19.20 l 001 de seri -,
19.30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în imagini;

20.10 Reportajul săptămînii 
Orizontul bărbaților ;

20.30 Film artistic: M'hai 
Viteazu — seria a 
Il-a: „Unirea" -,

22,15 Muzică ușoară romă- . 
nească interpretată de 
Doina Badea și Acvi- 
lina Severin ;

22.30 Telejurnal ;
22,40 Duminică sportivă ;

LUNI, 7 MAI

17.30 Curs de limba france
ză Lecția a 53-a (relu
are ;

18,00 Telex ;
18,05 La ordinea zilei. Azi 

județul Satu Mare ;
18.20 Căminul ;
19,00 Scena ;

19,20 I 001 de seri ;
19.30 Telejurnal Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii: 
Viata-i frumoasă de 
Petre Mihăiescu ;

20,05 Ancheta TV. Medica
mentul aliat sau 
dușman ?

20.45 Roman foileton : Fe
meia în alb. Episodul 
II;.

21.35 Revista literar-artistică 
TV.

22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei ;

MARȚI, 8 MAI

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10.05 Publicitate ;
10,10 Avanpremieră ;
10,15 Teleenciclopedie (re

luare) ;
11,00 Telecinemateca pentru 

tineret: „Al 8-lea" (re
luare) ;

12,25 Pe-un picior de plai ;
12.45 52 de inițiative în 52 

de săptămîni (reluare);
13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs ’ de limba rusă 

Lecția a 52-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tehnic-club ;
18.35 Publicitate
18,40 Panoramic științifici
19,20 l 001 de seri
19.30 Telejurnal. Cincinalul

l/n plus 
de conștiin

ciozitate
(Urmare din pag. a 3-a)

Inifiativa introducerii orei 
de dirigen/ie muncitorească nu 
aparține brigăzii lui Levai. Au 
preluat-o și el de la minerii 
din Lonea. Și — lucru firesc 
—, înainte de a o introduce, 
s-au interesat de eficacitatea 
ei, despre rostul ei în forma
rea omului de tip nou.

In scurta perioadă a aplică
rii inițiativei plusul de conști
inciozitate al oamenilor brigă
zii e vizibil. Și aceasta datori
tă faptului că absentele nemo
tivate ale unora, concediile ne
justificate, lipsa de ritmicitate 
hi muncă, au prilejuit, nu o 
dată, discufii vii, în cadrul ore
lor de dirigentie muncitorească, 
aceste racile eliminîndu-se din 
practica brigăzii.

La plecare, cineva ne-a spus 
că plusul de conștiinciozitate 
al brigăzii nu înseamnă altce
va, în ultima instanță, decît 
un plus de cărbune pentru bri
găzile care vin în urma lor.

Cetățenii circumscripției e- 
leetorale nr. 65 Vulcan s-au 
mobilizat cu toții în vederea 
unei judicioase gospodăriri a 
spațiilor din jurul blocurilor 
în care locuiesc pentru a 
creți un mediu de viață am
biant, atractiv și pentru a 
oferi vizitatorilor orașului 
lor iubit, as
pecte cit mai
frumoase. Pen
tru aceasta, lo 
catarii blocuri 
lor D 4, D 5 și 
C 6 au lansai 
inițiativa c.i
fiecare familie să planteze 
cite 5 pomi. In prezent pu
tem raporta cu mîndrie că 
s-au plantat 360 de pomi — 
paltini, salcîmi, sălcii, mes
teceni și brazi.

Rondurile de flori au fost 
reomenajate și împodobite 
cu măeieși care în curînd vor 
fi altoiți Aș dori să dau doar 
cîteva lucrări mai importan
te pe care cetățenii le-au 
executat într-un timp aș pu
tea spune, destul de scurt, 
deoarece luna aprilie a fost 
așa cum a fost și nu ne-a dat 
răgaz, ci, dimpotrivă, ne-a 
obligat să folosim orice oră 
bună de lucru.

Au fost curățite de pietre 
zonele verzi, s-a nivelat o 
suprafață de 5 849 mp, s-au

1

săpat rondurile de flori (925 
ml), s-au plantat 1 500 fire 
de flori și alte lucrări care 
au dat un aspect frumos 
spațiilor din jurul fiecărui 
bloc. Cei 326 de cetățeni care 
au luat parte la aceste acți
uni au efectuat 6 802 ore de 
muncă patriotică. Putem ra

porta că s-au 
terminat lucră
rile exterioare 
și acum ne 
concentrăm a- 
tenția spre in
terioare pentru 
ca și casele

scărilor să fie în acord cu 
ambianța exterioară.

îmi este greu să evidențiez 
pe cei mai activi, deoarece 
am avut cazuri cînd unii ce
tățeni și elevi au mers și au 
adus pomi de pe deal chiar 
și de la 6—8 km. Totuși se 
cuvine să-i amintesc pe to
varășii Gheorghe Chițimia, 
Nicolae Munteanu, Nicolae 
Dan, Livia Popa, Hamaș Hîr- 
bea, Maria Paladi, Nicolae 
Aiulică. Elena Cismaș. elevă. 
Lucia Amărăzan, Emil Luca, 
Nicolae Cristea care și-au a- 
dus aportul din plin la ter
minarea lucrărilor gospodă
rești din cadrul circumscrip
ției noastre.

Tudor MUCUȚA, 
deputat

Acum, toate gospodinele 
sînt mulțumite...

Lecturind doar rezultatul fi
nal al întilnirii în care Știin
ța Petroșani a avut ca adver
sar unul dintre posibilele „tea- 
muri“ ce vor retrograda, Pre
cizia Săcele, s-ar putea forma 
falsa impresie că 27—3 nu e 
un scor prea mare... Dar, nu e 
așa. Meciul debutează sub as
pectul unui echilibru, punctat 
ici-colo chiar de șarje ale troi- 
carilor săceleni înspre buturile 

. studenților. Replica nu întîrzie 
și în min. 13, după o splendi
dă acțiune a „treisferturilor" 
din Petroșani, Stănculeanu 
culcă balonul în terenul de 
țintă advers : 4—0. Nu trec de
ci; 5 minute și excelentul joc 
al „pachetului" de înaintași, 
bine dirijat de Moroe, Dinu, 
Ortelecan și Băltărețu, este 
concretizat printr-un balon ce 
intră în posesia lui Fălcușanu, 
profitor și ai unei erori a ad
versarului. o cursă solitară de 
40 metri și... essai la centru : 
8—0. Formalitatea de a trans
forma îi revine, lui Martin : 
10—0. Dominarea studenților 
mineri e evidentă. Admirabile
le grupări în jurul omului cu 
balonul constituie deliciul unei 
reprize cu ropote de aplauze, 
regrupări ce, aduc, implicit, 
treceri în situația de a șarja 
spectaculos înspre buturile ad
verse. Știința domină cu auto
ritate și, după ce î se anulea
ză un essai perfect valabil, ma
jorează totuși scorul la 14—0 
prin Burghelea, autorul unui 
spectaculos essai.

După pauză, rugbiștii de la 
Precizia depun eforturi vizibi-

le pentru a stopa „galopul" 
„cinsprezecelui" din Petroșani 
spre un scoț-fluviu, apelînd 
chiar la mijloace antijoc, în 
mod special după „drob-qolur' 
lui Fălcușanu (min. 53). Minu
te în șir asistăm la un joc în- 
cîlcit, în care balonul „caută" 
mai mult tușele. A fost nece
sară splendida incursiune a 
lui Stănculeanu, soldată cu cel 
mai frumos essai (min. 70), 
pentru ca jocul să redevină 
plăcut, interesant și, bineînțe
les, spectaculos. După ce Mar
tin transformă (23—0), Burghe- 
lea, în bună dispoziție și el, 
mai culcă o dată balonul în te
renul de țintă advers (min. 73).

Pe fondul dominării autorita
re a lui Dinu și compania, oas- 

1 peții încearcă... marea cu de
getul și cel mai bun echipier 
al lor, Haralambie, înscrie punc
tele de onoare. Scor final : 
27—3.

O victorie absolut meritată 
a Științei care, in compania u- 
nui adversar nu prea valoros, 
dar extrem de ambițios și dor
nic de a se salva printr-o e- 
ventuală surpriză de proporții, 
demonstrează că rugbiul din 
Valea Jiului poate aspira, în 
continuare, la poziții onorante 
în ierarhia națională (mai pre
cis, la locul 4).

N. ANDREI

6 parte din locuitorii stră
zii Calea Brăii din Lupeni nu 
au avut un timp apă potabilă 
suficientă deoarece conducta 
principală era spartă. Pentru 
repararea conductei s-au a- 
dresat conducerii sectorului 
I. G. C. Lupeni, secția apă. La 
solicitarea lor, maistrul Ion 
Matei a format îndată o echi
pă din instalatorul Ioan Das- 
călu, muncitorii Iancu Geam-
bașu și Mihai Adrian care 
s-au deplasat la fața locului.

Săparea gropii pentru iden
tificarea defecțiunii, recondj- 
ționarea conductei, se cereau 
făcute în cel mai scurt tim<p 
.......... -i. r ... ,<■ n.. - <-

întrucît în cursul efectuării 
acestor lucrări era oprită a- 
limentarea cu apă a întregii 
străzi. După o muncă încor
dată, echipa a reușit să re
pare conducta, astfel că a- 
cum toate gospodinele de' pe 
această stradă sînt bucuroase 
că au apă suficientă și mul
țumesc pe această cale con
ducerii sectorului I.G.C. Lu
peni pentru operativitatea de 
care a dat dovadă cu aceas
tă ocazie.

Aron FENCEA 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni

Sportul din Valea Jiului
(Urmare din pag. 1)

școlilor cu citi va ani în urmă, 
de amenajare și întreținere a 
bazelor sportive simple, de 
îmbogățire permanentă a „con
ținutului" acestora a fost de 
asemenea, ...uitată, în mare par
te. Avem, într-adevăr, baze 
sportive pe lîngă școli. Dar la 
ce se rezumă acestea ? La 
mici terenuri de fotbal, 
concepute pentru handbal 
și cam atît. Inspectoratul 
școlar județean impreună 
cu forul de resort, C.J.E.F.S., 
trasează ca sarcină de grabni
că operalivitate tuturor școli
lor îmbogățirea patrimoniului 
sportiv, prin amenajarea de 
piste de atletism, sectoare de 
sărituri, porticuri de gimnas
tică, noi și noi terenuri de 
sport în aer liber. Posibilități 
există. Nu este nevoie decît 
de... justificarea menirii profe
sorilor de educație fizică, ac
tivitatea cărora, în viitor, va 
trebui să fie măsurată, apre
ciată în funcție de rezultatele 
obținute de elevi în competi
țiile de masă, după numărul 
sportivilor promovați în secți
ile de performanță ale Școlii 
sportive Petroșani, sau ale 
cluburilor și asociațiilor spor
tive fruntașe. Asociațiile spor
tive mari din toate localitățile 
municipiului aveau și au obli
gația de a patrona activitatea

sportivă a școlilor, de a permi
te accesul organizat al sporti
vilor — elevi la bazele sporti
ve de care dispun. Nu pretu
tindeni această obligație a fost 
și este respectată... In viitor, 
dat fiind faptul că activitatea 
sportivă școlară trebuie să cu
noască o perioadă de mare aî 
vînt, să fie esențialmente re- 
vitalizată, asociațiile sportive 
sindicale au datoria să acorde 
întregul lor sprijin sportivilor 
— elevi, oferin<lu-Ie cu gene
rozitate toate dotările de care 
dispun. Săptămînal, școlile mu
nicipiului vor organiza, înce- 
pînd chiar din acest trimestru 
acțiuni sportive turistice varia
te, in aer liber, pe clase sau 
grupe de clase, se va insti
tui o 'Zi a sporturilor" (cu 
întreceri de viteză, rezisten
ță, sărituri, jocuri), se vor 
constitui divizii școlare de 
cros, diferite cursuri de ini-

țiere (în gimpastică modernă, 
înot, schi), vor fi stabilite zi
le de selecție pentru sportul 
de performanță. Rolul și locul 
educației fizice în școli, di
minuate în ultimii ani din 
cauza lipsei de strădanii din 
partea celor autorizați și în
dreptățiți să contribuie la 
dezvoltarea multilaterală a 
personalității elevilor, a pro
fesorilor de educație fizică 
trebuie să fie regăsit și re
stabilit ! Neîntîrziat 1 Munca 
ce se desfășoară în acest im
portant domeniu al vieții 
sociale, care este sportul, se 
cere serios îmbunătățită pen
tru a răspunde cu maximum 
de promptitudine sarcinilor noi 
și complexe trasate de Hotă- 
rîrea Plenarei C.C al P.C.R.
cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului.

Mica publicitate
VtND SKODA 1 000 M. B. Informații zilnic, intre orele

15—17. Telefon : 1203 Petroșani.

Fotbal

Selecționata Mureșul (Oeve) - Corvinul (Hunedoara)
a învins Ferencvaros Budapesta cu 1-0 !

Pe un timp splendid, stadio
nul „Corvinul'' din Hunedoara 
a găzduit, în ziua de 1 Mai, 
prima partidă internațională a 
sezonului. Selecționata Mure
șul Deva — Corvinul Hune
doara a întîlnit valoroasa e- 
chipă din Budapesta, Ferenc
varos, din rîndul căreia nu au 
lipsit „internaționalii" maghia
ri Pancsics, Albert, Branlko- 
vfes și Geczl.

Meciul a fost plăcut, îmbî-

bat de faze spectaculoase, 
„tonul ostilităților" de pe ga
zon fiind dat în permanentă 
de fotbaliștii hunedoreni.

Selecționata a cîștiqat prin 
golul înscris în min. 8 de către 
Goia.

Iată și formațiile celor do
uă echipe : SELECȚIONATA 
CORVINUL — MUREȘUL t 
Naghi — Coiculescu, Cîrlea. 
Matei, Mercea (Stanciu) — 
Mihai Marian (Macavei II), 
Cojocaru (Giurgiu), Iancu —

Vulturii Lugoj —
Știința Petroșani 4-1

In campionatul diviziei <S (se
ria a VII-a), echipa Știința 
Petroșani a jucat la Lugoj, cu 
liderul seriei — Vulturii Tex-

---- >-----
Popi ce

Competiția de popice, dota
tă cu „Cupa 1 Mai", deși nu a 
reușit să angreneze în între
ceri toate echipele valoroase 
ale asociațiilor sportive din 
Valea Jiului (au lipsit sportivii 
de la Minerul Vulcan, Viscoza 
Lupeni etc.), a stîrnit un viu 
interes în rîndurile spectato
rilor. întrecerile rezervate 
sportivilor nelegitimați (7 e- 
chipe) au fost cîștigate de for
mația T. C. M. M. Petroșani, 
iar cele în care protagoniști au 
fost sportivii legitimați au 
fost dominate și cîștigate de 
Utilajul Petroșani. Pe locul 
2 — Parîngul Lonea.

La încheierea competiției. 
Consiliul municipal al sindi
catelor a înmînat primilor trei 
clasați premii, constînd în ma
teriale sportive.

Prof. D. VLADISLAV

lila După ce, in prima repri
ză, oaspeții și-au concretizat 
superioritatea printr-un gol (la 
pauză, deci, 0—1), la reluare, 
cei care domină autoritar și- 
înscriu sînt fotbaliștii echipei 
gazdă. Scor final : 4—1. In 
urma acestui rezultat, Știința 
Petroșani ocupă locul 8 în cla
sament, cu 18 puncte. Dumi
nică. Știința va juca din nou 
în deplasare, la Oțelul Roșu.

Lupte libere

Uilecan (Macavei 1), Goia 
(Sălăjan), Moț (Ștefănescu) ; 
FERENCVAROS BUDAPESTA: 
Geczl — Vepi. Pancsics, Me- 
gyessy, Juhasz (Martos) — 
Balint. Muha Szoke, Brani- 
kovics, Albert (Ebedli), En- 
ghelbert (Bartossy).

„Trio-ul“ 
Jiului

Portarul echipei de fotbal 
Jiul, Ion Gabriel, a fost con
vocat, în ultimă instanță, la 
pregătirile lotului național 
de tineret (sub 23 ani), în 
locul lui Ștefan („U“ Cluj) 
El se alătură, astfel, jucăto
rilor Mulțescu și Rozsnai, 
formînd trio-ul Jiului în 
„naționala" ce va fi opusă, 
duminică la Buourești, se
lecționatei similare a Alba
niei.

Reuniune interesantă 
la Petrila

Duminică, au fost reluate 
măciurile campionatului repu
blican de lupte libere pe echi
pe

In reuniunea de la Petrila
— în cadrul căreia au evoluat 
trei echipe: Jiul, Constructo
rul Hunedoara șj C.S.M. Cluj
— rezultatele înregistrate sînt 
oarecum contradictorii.

Luptătorii localnici (antre
nor — prof. Gheorghe Pop) au 
învins echipa C.S.M, Cluj cu 
scorul de 23-13 dar au pierdut

în fața sportivilor hunedo
reni (?!) la o diferență de 12 
puncte (14-26). Constructorul 
Hunedoara, pentru ca nici o 
echipă să nu... câștige două 
meciuri, a capotat, surprinză
tor, în fața oaspeților clujeni 
116-20)...

In cele mai spectaculoase 
meciuri s-au remarcat t I. Ser
bau (categ. 57 kg) de la Jiul, 
V. Stan (Categ. 57 kg.) de la 
Cluj și I. Motorga (categ. 74 
kg.) de la Hunedoara.

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii : 
Viața-i frumoasă ;

20,05 Partid, conștiința vie — 
montaj de cîntece și 
versuri ;

20.20 Seară de teatru : Nopți
în care nu se doarme 
de Al. Voitin ;

22.20 24 de ore ;
Contraste în lumea ca
pitalului ;

22.50 dala maeștrilor.

MIERCURI, 9 MAI

9,00 Curs de limba engleză 
Lecția a -52-a ;

9.30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi -,

10,00 Telex ;
10,05 Prim-plan (reluare);
10.35 Film serial. Umbrele 

dispar în plină zi. E- 
pisodul IV ;

11.50 La ordinea zilei (relua
re) ;

12,05 Revista literar-artisti
că TV. (reluare) ;

13,00 Telejurnal ;
17.30 Telex ;
17.35 Traqerea Pronoexpres;
17,45 Seara televiziunii ce

hoslovace. Reportaje, 
filme documentare, mu
zică ;

19.20 I 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul . săptămînii :
Viata-i Irumoasă ;

20,05 Pași pe drumul istoriei

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Tehnic-club
10,40 Reportajul 

(reluare) 
bărbaților ;

(reluare); 
săptămînii 

Orizontul

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

9 Mai 1877; 9 Mai 
1945 - o dublă aniver■
sare. Documentar ;

20,35 Film artistic Secretul 
cifrului i

22,05 24 de ore
România în lume ;

22,45 Stadion. Emisiune de 
reportaje și comentarii 
sportive ;

JOI, 10 MAI

9.00 Curs de limba franceză 
Lecția a 54-a -,

9,30 Prietenii lui Așchiută ;

11,00 Film artistic. Secretul 
cifrului (reluare);

12.30 Pași pe drumul istoriei. 
Reportaj (reluare);

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Emisiune în limba ma

ghiară ;
18.30 Telex ;
18,35 Publicitate ;
18,40 Omul și muzica lui: 

Carl Nielsen ;
19,20 I 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po

por ;
20,00 Cîntecul săptămînii. 

Viata-i frumoasă ;
20,05 Drumuri in istorie, Ța

ra Hațegului;
20,20 Pagini de umor: Aven

turi în epoca de piatră;
20.45 Tinerii despre ei în

șiși ;
21,15 Steaua fără nume. Mu

zică ușoară;
22.10 24 de ore. Din țările 

socialiste ;
22.40 Aplauze pentru români.

VINERI. 11 MAI

9,00 Curs de limba rusă 
Lecția a 53-a ;

9.30 © viață pentru o idee: 
dr. Constantin Istrati 
(reluare);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10.10 Biblioteca pentru toți: 

George Topîrceanu (re
luare );

10.45 Avanpremiera ;
10,50 Desene animate ;
11,00 Istoria filmului sonor 

Pe aripile... filmului 
(reluare) -,

12.30 Moment folcloric cu 
Ionela Prodan și Tita 
Bărbulescu ;

12.40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului 
(reluare);

13,00 Telejurnal ;
16,00-17,00 Teleșcoală -,
17.30 Curs de limba engleză; 

Lecția a 52-a (reluare);

18,00 Telex;
18,05 Tragerea Loto ;
18.15 Atenție la... neatenție ,
18.35 La volan — emisiune

pentru conducătorii 
auto;

18,50 Teleconferinta de pre
să ;

19,20 l 001 de seri
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por i

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Viata-i frumoasă ;

20,05 In cronica ta, tară. E- 
misiune de versuri și 
cîntece dedicată a- 
niversăr-ii a 125 de ani 
de la Revoluția din 
1848 ;

20.35 Film artistic. O partidă
de pescuit, producție a 
studiourilor cinemato
grafice franceze. Pre
mieră pe tară ; •

22.15 24 de ore ;
22,40 Teleglob. Itinerar po

lonez ;

SIMBÂTA, 12 MAI

9,00 Curs de limba germană 
Lecția a 53-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... „Povestea micu
lui cocoșat" (II);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice 

(reluare);

10.40 De vorbă cu gospodi
nele ; ,

11,00 Selecțiuni din Emisiu
nea „Seară pentru ti

neret" (reluare);
11,50 Roman foileton : Cîntec 

la apusul s-oarelui. Re
luarea episodului V — 
„Secerișul" ;

12.30 Cărți și idei (reluare); 
13,00 Telejurnal ;
16,00 Telex ;
16,05 Cunoașteți legile ? ;
16.20 Barzi și rapsozi. Neculal 

Popescu — comuna 
Victoria, județul Brăi
la ;

16.30 Emisiune în limba ger
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans ;
19,00 Arc peste timp. Oame

nii pădurilor. Film -,
19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Viața-i frumoasă ;

20,05 Avanpremieră ;
20.10 52 de inițiative în 52 

de săptămîni;
20,25 Teleenciclopedia -,
21.10 Film serial. Mannix ;
22,00 In studio... Gianni Mo- 

randi;
22.30 Telejurnal ;
22.40 Goncurs internațional 

de gimnastică moder
nă ;

23.10 Gîntece de petrecere;

i
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Apariția in Italia a volumului 
„Nicolae Ceaușescu 

— Scrieri alese11

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
H L !/

Roma 3. — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Cunoscuta editură din 
Milano „II Calendario del 
Popolo" a scos de sub t’par 
un nou volum, intitulat 
„Nicolae Ceaușescu — Scrieri 
alese“. Continuînd publicarea 
de texte din opera secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, noul volum se adaugă 
celorlalte două, apărute în a- 
ceeași editură în anii 1971 și 
1972. Pe parcursul a peste 400 
de pagini, volumul înmănun
chează o amplă culegere de 
articole și cuvîntări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pu
blicate și rostite în cursul a- 
nului 1972 și grupate în 17 ca
pitole tematice.

Lucrarea este prefațată de 
profesorul universitar Carlo 
Salinari, reputat critic literar 
marxist. In prezentarea cărții, 
autorul remarcă faptul că a- 
nul 1972 — respectiv perioa
da din care datează articole
le și cuvîntări le secretarului 
general al P.C.R. — a fost un 
an important pentru Româ
nia, atît pe planul politicii in
terne cît și pe cel al politicii 
internaționale. „Pe plan intern 
— relevă Salinari — activita
tea politică românească a fost 
dominată de Conferința Na
țională a partidului comunist, 
la care am avut prilejul să a- 
sist". In ce privește politica 
externă, semnatarul prefeței 
Subliniază vizita făcută în opt 
țări africane de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
întîlnirile sale cu reprezen
tanții a cinci mișcări de elibe
rare națională africane, între 
care și cu Amilcar Cabrai.

Referindu-se Ia principiile 
politicii externe a României 
socialiste, Carlo Salinari re
levă în context importanța pe 
care o acordă președintele 
Consiliului de Stat „creării u- 
nui climat de prietenie și cola
borare în Balcani și în Medi- 
terana, desfășurării cît mai 
curînd posibil a conferinței a- 
supra securității și cooperării 
europene, Ia ale cărei lucrări 
pregătitoare România a par
ticipat activ, aducînd o impor
tantă contribuție de idei și 
propuneri".

In încheiere, prefața volu

Vizita unei delegații 
parlamentare române 

în Republica Zair
KINSHASA 3 (Agerpres). — 

Răspunzînd invitației Consi
liului Legislativ Național (Par
lamentul) al Republicii Zair, 
o delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă de Corne- 
liu Mănescu, vicepreședinte 
al Frontului Unității Socialis
te, președintele grupului ro
mân al Uniunii Interparlamen
tare, a sosit la Kinshasa pen
tru o vizită de prietenie. Din 
delegație fac parte deputății 
prof. univ. Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei de vali
dare a Marii Adunări Națio
nale, prof. ing. Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii, 
membru al Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N. și 
Mircea Angelescu, membru al 
Comisiei pentru învățămînt, 
știință și cultură a M.A.N.

Sesiunea Comisiei mixte 
chiliano-iugoslave

SANTIAGO DE CHILE 3 
(Agerpres). — Ea Santiago de 
Chile s-a desfășurat prima se
siune a Comisiei mixte chilia
no-iugoslave, menită să con
tribuie la promovarea cooperă
rii economice, comerciale, ști-

i
FILME

VINERI, 4 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Domnului profesor cu 
dragoste ; Republica : Marea 
hoinăreală ; PETRILA : Nă
scut liber ; LONEA — Mine
rul : Un candidat la preșe
dinție i ANINOASA: Sfâr
șitul Li'ubavinilor ; VULCAN: 
Filiera ; URICANI: Fuga e 
sănătoasă ; LUPENI — Cul
tural : Lupul mărilor ; LU
PENI — Muncitoresc : Pro
cesul unei stele.

RADIO
5,00 Bulletin de știri ; 5,05 

Cu cîntecul și jocul pe pla
iurile tării; 5,40 Melodii în 
zori de zi; 6,00—8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8,08
Matineu muzical; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30
Memoria pămîntului româ
nesc ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Orchestra de muzică 
populară „Doina Banatului" 

mului „Nicolae Ceaușescu. — 
Scrieri alese" subliniază că 
„obiectivele politicii interne și 
externe sînt strîns legate în 
concepția președintelui ro
mân : opera de edificare eco
nomică nu poate fi dusă înain
te în cele mai bune condiții fă
ră pace și destindere interna
țională. Este deajuns să ne 
gîndim — și Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția asupra acestui 
aspect — Ia ceea ce reprezin
tă armamentele și cheltuieli
le militare în viața tuturor po
poarelor. Pe de altă parte, dez
voltarea economică, a tuturor 
țărilor și intensificarea schim
burilor internaționale repre
zintă o contribuție puternică 
la procesul de destindere între 
state".

Prezentat într-o formă gra
fică remarcabilă, cel de-al trei
lea volum de scrieri alese ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
apărut în Italia, este ilustrat 
cu fotografii înfățișînd aspecte 
din activitatea desfășurată, în 
perioada menționată, de secre
tarul general al partidului nos
tru.

După cum se apreciază aici, 
apariția în librării a volumu
lui menționat reprezintă un 
eveniment editorial însemnat, 
care răspunde interesului larg 
al publicului cititor italian de 
a se informa direct de la sur
să despre realizările și preo
cupările poporului român, an
gajat în opera de edificare a 
vieții noi socialiste, despre 
prezența activă și constructivă 
a României în viața interna
țională.

Fiind menită să contribuie 
la adîncirea cunoașterii din
tre popoarele român și italian, 
la continua dezvoltare a prie
teniei lor, noua inițiativă e- 
ditorială, care se încadrează 
într-o suită de asemenea ac
țiuni întreprinse în ultimii 
ani în diferite edituri dn nu
meroase țări ale lumii, ilus
trează o dată mai mult pres
tigiul mereu crescînd de care 
se bucură pe toate meridiane
le politica internă și externă 
a României socialiste, perso
nalitatea conducătorului ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
bogata sa activitate îndrepta
tă spre înfăptuirea idealurilor 
de pace și securitate ale ome
nirii. ,

La sosire, la Kinshasa, dele
gația â fost întîmpinătâ de 
Thsekedi Wa Mulumba, vice
președintele Consiliului Legis
lativ Național, precum și de 
deputați din conducerea par
lamentului. A fost de față 
Alexandru Tujon, ambasado
rul României în Republica 
Zair și-membrii ai ambasadei.

In onoarea delegație! Marii 
Adunări Naționale, vicepreșe
dintele Consiliului Legislativ 
Național, Thsekedi Wa Mu
lumba a oferit un dineu.

Membrii delegației parla
mentare române au fost oas
peții Academiei de arte fru
moase din Kinshasa, au vizi
tat importante obiective eco
nomice și social-culturale din 
capitală și din Lumumbashi, 
important centru industrial și 
cultural din Zair.

ințifice, tehnice și culturale 
dintre cele două țări. După 
cum relevă agenția TANIUG, 
în cadrul sesiunii au avut loc 
consultări în numeroase pro
bleme ale cooperării chiliano- 
iugoslave.

din Caransebeș ; 10,30 Inter
ferențe interpretative-, 11,00 
Buletin de știri; 11,15 Litera 
și spiritul legii; 11,30 Laudă 
ție, în veci, Românie! 12,00 w 
Discul zilei ; 12,30 întîlnire
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,27 Concert de
prînz ; 14,00 Pagini din bale
tele lui Aram Haciaturian ; 
14,40 Muzică de promenadă; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
R-adioancheta economică ; 
15,20 Piese de estradă; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Virtuozi 
ai instrumentelor populare ; 
16,35 Formații corale de fe
mei ; 17,00 Pentru patrie;
17,30 Miniaturi folclorice in
strumentale ; 17,40 Sinteze; 
17,50 Muzică ușoară ; 18,00
Orele serii; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 20,45 Con
semnări; 21,00 Revista șla
gărelor; 21,20 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.

T V
9,00 Curs de limba rusă — 

Lecția a 52-a ;
9,30 O viată pentru o idee i 

Henri Coandă ;

VI

MOSCOVA: clădirea C.A.E.R.

Reioluția reprezentanților P.O. din S.U.A. 
activităților militare americane in

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— Reprezentații în Senat ai 
Partidului Democrat din S.U.A. 
au luat în dezbatere participa
rea S.U.A. la războiul din 
Cambodgia și au adoptat o 
rezoluție prin care au cerul 
să se pună capăt oricărei ac
tivități militare americane în 
această țară.

Deși documentul amintit nu 
are putere de constrînqere a- 
supra Administrației, adopta
rea sa reflectă opoziția cres
cândă a Senatului față de ac
țiunile militare americane îm
potriva poporului khmer și 
constituie preludiul unei pro-

Situația 
din Liban

BEIRUT 3 (Agerpres). — 
Deși miercuri seara, în urma 
convorbirilor pe care premie
rul Libanului, Amin Hafez, și 
alți membri ai guvernului 
le-au avut cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, s-a 
ajuns la un acord de încetare 
a focului, la Beirut au conti
nuat joi ciocnirile dintre for
țele armate libaneze și unități 
ale rezistenței palestiniene. 
Incidentele violente semnala
te în apropierea taberei pa
lestiniene de la Dbayeh, situa
tă la ieșirea din capitală, și în 
cursul cărora armata libaneză 
a utilizat tunuri și blindate, 
s-au extins treptat, cuprinzînd 
taberele de la Sabra și Cha- 
tila, de lîngă Beirut și, ulte
rior, întreg sectorul sud-vestic 
al capitalei. Lupte puternice 
au fost semnalate în apropie
rea stadionului din Beirut.

Un comunicat oficial al ar
matei libaneze, difuzat de pos
tul de radio Beirut, acuză fe- 
dainii că „au atacat poziții de
ținute de forțele armate, ae
roportul internațional. din ca
pitală, precum și o serie de 
sectoare dens populate, inclu
siv unele spitale. In aceste con
diții, arată comunicatul, auto
ritățile militare au fost silite 
să intervină pentru a asigura 
securitatea cetățenilor."

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră;
10.10 Publicitate ■,
10.15 Studioul artistului a- 

mator ;
10,55 Oameni aii zilelor noa

stre — 12 ore din via
ta Eroului Muncii So 
cialiste N. Dogaru ;

11.10 Portativ ’73;
11,45 Patrie, mîndria mea. 

Program de cîntece 
patriotice : revoluționa
re ;

In jurul orei 12,00. Trans
misiune directă de la 
Adunarea populară din 
Iași, organizată cu pri
lejul împlinirii a 125 
de ani dg la Revoluția 
din 1848 ;

16,00-17,00 Teleșcoală ;
17.30 Curs de limba engle

ză — Lecția a 51-a;
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Loto ;
18.15 Cum vorbim;
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto ;

18,50 Teleconferință de pre
să ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor ;

20.15 Cîntecul săptămînii ;

□ ezzz

habile aprobări, în cursul a- 
acestei luni a unei legis
lații referitoare la sus
pendarea fondurilor pentru 
sprijinirea activităților milita
re ale S.U.A. în Cambodgia. 
De menționat că dintre cei 57 
de senatori democrat;, doar 
trei nu au sprijinit rezoluția. 
Raportul de forțe în camera 
superioară a parlamentului a- 
merican este, după cum se 

■ știe, favorabil Partidului de
mocrat, republicanii definind 
doar 43 locuri.

Atacuri ale forțelor patriotice 
cambodgiene în apropierea 

Pnom Penhului
PNOM PENH 3 (Agerpres). 

— In cursul nopții de 
miercuri spre joi, detașamen
te ale forțelor patriotice cam
bodgiene au lansat noi ata
curi în vecinătatea Pnom 
Penhului, continuînd ofensi
va desfășurată, în ultimele 
săptămîni, în preajma capi
talei khmere. In cursul aces
tor acțiuni, au fost atacate 
pozițiile trupelor lonnoliste 
din zona localității Siem Re-

Consultările reprezentanților celor două 
părți sud-vietnameze la Paris

PARIS 3 (Agerpres). — In 
suburbia pariziană Saint Cloud 
a avut loc, joi, cea de-a 9-a șe
dință din cadrul consultărilor 
reprezentanților celor două 
părți sud-vietnameze. Repre
zentantul Guvernului Revo

luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud,

Firma „Rolls-Royce" va rămine britanică
LONDRA 3 (Agerpres). 

— Firma “Rolls-Royce" va 
rămîne britanică. Un pur
tător de cuvînt al băncii

20,20 Documentar T.V. ; Chi
mia nouă în trei ipos
taze ;

„ 20,45 Film artistic Mihai Vi
teaza (seria I „Călu- 
găreni") ;

22,30 24 de ore ;
22,50 Teleglob — Roma — 

treptele istoriei — re
portaj filmat.;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani +23 
grade ; Paring + 17 grade.

Minimele: Petroșani +8
grade ; Paring +8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral închisă. Izolat se vor 
semnala precipitații slabe de 
scurtă durată. Vint, slab din 
sectorul sudic.

privind încetarea 
Cambodgia
In cadrul întrunirii, liderul 

majorității democrate, ' senato
rul Mike Mansfield, a ținut un 
discurs în care a declarat: 
„Trebuie să căutăm să împie
dicăm un angajament militar 
suplimentar în Cambodgia și 
să punem capăt actualei impli
cări, menținută cu prețul a 
sute de milioane de dolari și 
cu riscul înregistrării de noi 
pierderi de vieți umane și al 
creșterii numărului de prizo
nieri de război" — relatează 
agenția Reuter.

ap, aflată lă 20 kilOftîâtri de 
Pnom Penh, și cele de la 
Preah Prasap, așezare de pe 
malul estic al Mekongului, 
ale cărui ape o despart de 
capitală.

Lupte intense au continuat 
să se desfășoare, miercuri și 
jo< în zona capitalei provin
ciale Takeo, situată pe șosea
ua națională nr. 2, la circa 
90 kilometri sud de Pnom 
Penh

Nguyen Van Hieu, a cerut din 
nou reprezentantului adminis
trației saigoneze să dea un 
răspuns la propunerea în șase 
puncte avansată de G.R.P. ca 
bază pentru discutarea și re
glementarea situației actuale 
din Vietnamul de sud.

“Rotschild", care și-a asumat 
vinZarea la licitație a faimoa
sei companii, a anunțat că 
niciuna dintre ofertele făcu
te nu a venit din străinăta
te. După toate probabilitățile 
acest lucru s-ar datora con
diției care cere ca, după vîn- 
zare, numele de “Rolls-Ro
yce" să nu mai poată fi uti
lizat dacă posesorul este, de 
altă naționalitate decît cea 
britanică. Purtătorul de cu
vînt a informat, de aseme
nea, că cel puțin unul dintre 
eventualii cumpărători a ofe
rit o sumă mai mare decît 
prețul minim stabilit oficial. 
(Potrivit - unor surse citate de

SPORT • TELEX
MONTREAL 3 (Agerpres). 

— Au început lucrările de 
construcție a complexului o- 
limpic din Montreal, unde se 
vor desfășura principalele 
competiții ale celei de-a 21-a 
ediții a Jocurilor olimpice de 
vară din anul 1976. La inaugu
rarea șantierului au fost pre- 
zenți primul ministru al pro
vinciei Quebec, Robert Bou
rassa, primarul orașului Mon
treal, Jean Drapeau, președin
tele comitetului de organizare, 
Roger Rousseau. Complexul 
olimpic va cuprinde stadionul 
cu o capacitate de 60 000 de 
locuri, un velodrom, bazinul 
de înot, sala de gimnastică. 
Organizatorii au semnat un 
prim contract, în valoare de 
10 milioane de dolari, cu în
treprinderile care vor efectua 
lucrările.

MUNCHEN 3 (Agerpres).— 
Pentru sferturile de finală ale 
competiției feminine de tenis 
Gupa federației internațio'na-

Reuniunea 
de la

HELSINKI 3 — Trimisul spe
cial, Dumitru Ținu, transmite : 
In ședința sa de joi, grupul de 
lucru al reuniunii multilatera
le de la Helsinki a examinat 
un proiect de document — 
prezentat de delegațiile Fran
ței, Iugoslaviei, Poloniei, Spa
niei și României — cu privire 
Ia organizarea conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Prin consens, qrupul 
de lucru a decis ca acest do
cument să fie luat ca bază a 
formulării finale a recomandă
rilor privind problemele lega
te de organizarea conferinței. 
Documentul preconizează, in 
principal, desfășurarea confe
rinței în trei faze : prima — Ia 
nivelul miniștrilor de externe, 
a doua — la nivelul comisiilor 
de lucru, iar a treia — la un 
nivel care urmează a fi stabi-

Conferința Organizației comune africane
malgașe și mauriciene

PORT LOUIS 3 (Agerpres). 
— La Port Louis, capitala 
Insulelor Mauriciu, s-a desfă
șurat, la 3 mai, reuniunea i- 
naugurală a celei^de-a 9-a con
ferințe la nivel înalt a Orga
nizației comune africane mal- 
gașe ,și mauriciene (OCAMM). 
La lucrările conferinței erau 
prezenți președinții Senegalu
lui, Gabonului și Republicii 
Africa Centrală, premierul tă
rii gazdă, precum și reprezen
tanții șefilor de stat din cele-

Declarația comună 
americano—vest-germană

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— După încheierea celor două 
zile de întrevederi dintre, pre
ședintele Richard Nixon și can
celarul Willy Brandt, a fost 
dată publicității o declarație 
comună în care se arata cS 
„Republica Federală Germania 
este dispusă ca, împreună cu 
celelalte membre ale Comuni
tății economice vest-europene 
și cu instituțiile acesteia, să 
participe la o dezbatere deschi
să și completă asupra naturii 
unei asocieri echilibrate în
tre Europa occidentală și Sta
tele Unite".

Președintele și cancelarul au 
remarcat — se spune în decla
rație — că aceste dezbateri 
trebuie să ia în considerație 
acorduri la care Japonia și Ca
nada să poată participa.

Cei doi interlocutori consi
deră că succesul negocierilor 
comerciale este o sarcină po
litică de mare importanță, pen
tru soluționarea căreia guver
nele lor „vor acționa într-o 
manieră constructivă".

Președintele și cancelarul se 
pronunță, pe de altă parte, 

agențiile de presă acesta s-ar 
situa în vecinătatea cifrei 
de 40 milioane lire sterline). 
Banca “Rotschild" urmează 
să decidă acum dacă să reco
mande acceptarea celei rnai 
mari dintre oferte sau trans
formarea firmei in societate 
pe acțiuni.

După cum s-a anunțat, li
citația a fost secretă, sumele 
propuse pentru achiziționa
rea companiei — de fapt, a 
diviziunii pentru automobile 
a acesteia, care, în ultimii 
doi ani, și-a sporit continuu 
profiturile — au fost avansa
te în plicuri închise.

le", care se desfășoară la Bad 
Homburg, s-au calificat ur
mătoarele echipe : Australia, 
Anglia, S.U.A. România, R.F. 
Germania, Olanda, Indonezia, 
Republica Sud Africană După 
cum s-a anunțat echipa Ro
mâniei a eliminat în optimi
le de finală cu 2—1 formația 
Suediei. Alte rezultate : S.U.A.
— Coreea de sud 2—1 : Anglia
— Mexic 2—O; Australia — 
Japonia 2—0.

ROMA 3 (Agerpres). — E- 
chipa de polo pe apă a Unga
riei a ctștigat turneul interna
țional de ia Pescara. In ulti
mul joc echipa maghiară -i în
vins cu scorul de 5—1 selec
ționata Olandei Selecționate
le Iugoslaviei și Italiei au 
terminat la egalitate : 7 —7.

Clasamentul final : 1. Unga
ria 10 puncte : 2. Italia 7 punc
te : 3. România 6 puncte . 4. 
Iugoslavia 5 puncte • 5 Olan
da 1 punct ; 6. R.F Germani» 
1 punct

multilaterală 
Helsinki
lit ulterior, în timpul conferin
ței. Se prevede, de asemenea, 

“constituirea unui comitet. de 
coordonare, în timpul celei 
de-a doua faze a conferinței, 
care să fie format din repre
zentanți ai statelor participan
te și care să urmărească buna 
desfășurare a lucrărilor în ca
drul comisiilor.

In aceeași zi, grupul de lu
cru a continuat dezbaterile a- 
supra problemelor capitolului 
3 al ordinii de zi a viitoarei 
conferințe europene — coope
rarea culturală și relațiile u- 
mane.

Paralel, expertii financiari 
au avut o nouă întâlnire con
sacrată examinării propuneri
lor privind repartizarea chel
tuielilor legate de desfășura
rea conferinței.

lalte zece stale membre ale 
organizației : Camerun, Repu
blica Populară Congo, Coasta 
de Fildeș, Dahomey, Volta Su
perioară, Republica Malgașă, 
Niger, Ruanda, Ciad și Togo.

Pe ordinea de zi a dezbate
rilor figurează, în principal, 
probleme referitoare la posibi
litățile existente în vederea 
intensificării cooperării în 
toate domeniile intre statele 
membre ale organizației.

pentru menținerea trupelor a- 
mericaiie în Europa occidenta
li, dșși ebreuri ale vieții pu
blice, inclusiv-personalități de 
conducere în cele două tărî sh 
declară pentru retragerea tru
pelor americane din Europa oc
cidentală, pentru măsuri de de
zangajare militară, care să 
contribuie la asigurarea unui 
climat pașnic pe continent,

In altă ordine de idei, cele 
două guverne împărtășesc spe
ranța că lucrările Conferinței 
general-europene pentru secu
ritate și cooperare vor avea 
loc în curînd și vor aduce pro
grese sensibile în contactele 
umane, că vor promova coope 
rarea reciprocă și comunicați 
ile, ajutind în acest fel la de
pășirea treptată a divizării 
Europei.

• Prima zi a convorbirilor 
oficiale începute miercuri în 
tre Krister Wickman, minis
trul dc externe al Suediei, și 
Stefan Olszowski, ministrul a- 
facerilor externe al R.P Po
lone, aflat în vizită la Stoc
kholm, a prilejuit discutarea 
unor probleme internaționale 
de interes comun pentru cele 
două țări.

• Următoarea întîlnire la 
nivel înalt dintre cancelarul 
vest-german. Willy Brandt, ?i 
președintele Franței Geor
ges Pompidou, în cadrul con 
sultărilor bianuale vest-ger- 
mano-franceze. va avea loe

Ia Bonn, în zilele de 21 și 22 
iunie — anunță agenția D.P A.

• Un purtător de cuvînt al 
Casei Albe a anunțat că pre
ședintele Richard Nixon a nu
mit la 2 mai pe Howa-d Cal
laway în funcția de asistent al 
ministrului apărării pentru 
problemele administrative. 
Callaway, fost reprezentant sl 
statului Georgia în Congresul 
S.U.A., va înlocui în acest post 
pe Robert Froehlke. care si-a 
prezentat marți demisia

• Subcomisia pentru pro
blemele securității naționale a 
Camerei Reprezentanților a 
adoptat miercuri, cu 8 voturi 
pentru și unul contra, un pro
iect de lege care obligă preșe
dintele să retragă toate for
țele americane implicate în- 
tr-un conflict extern după un 
termen de 120 de zile dacă nu 
există o anrobarc expresă a 
Congresului.

• In alegerile pentru consi
liile locale din Scoția, desfășu
rate la începutul lunii mai. 
numărul cel mai mare de vo
turi a fost obținut de candida
te Partidului Laburist. Rlat. 
în opoziție, care au cucerit sau 
si-au menținut controlul asu
pra mai multor orașe și comu
ne.

4k John R Connallv. fost 
ministru dr finanțe al ^tateîmr

Ședința 
guvernului 

francez
PARIS 3 (Agerpres). — In 

cadrul ședinței guvernului 
francez, care a avut loc joi, au 
fost examinate unele chestiuni 
legate de ultima reuniune de 
la Luxemburg a miniștrilor a- 
griculturii din țările membre 
ale Pieței comune. In cadrul 
ședinței președintele Geor
ges Pompidou a spus că sal
varea politicii agricole comu
nitare este de o importanță 
primordială pentru Piața co
mună, apreciind că probleme
le C.E.E. sînt strîns legate tn- 
tre ele. In cadrul dezbaterilor, 
ministrul agriculturii, Jacques 
Chirac, a afirmat că la reu
niunea de la Luxemburg a fost 
evitată o criză. Insă, primul 
ministru Pierre Messmer a 
considerat că, în ciuda rezul
tatelor obținute, „orizontul ră
mâne. în continuare, furtunos, 
ținînd cont de dificultățile 
din ce în ce mai grave care 
vor urma'1,

PARIS 3 (Agerpres). — ta 
Paris au avut loc, miercuri, 
convorbiri între președintele 
Franței, Georges Pompidou, și 
ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Masayoshi Ohira, 
aflat într-o vizită oficială în 
Franța. Cu acest prilej, preșe
dintele francez și conducătorul 
diplomației nipone au abordat 
probleme privind relațiile <o- 
merciale și politice franco-ja- 
poneze, precum și aspecte pri
vind vizita pe care urmează 
s-o facă premierul nipon, Ka- 
kuej Tanaka, în toamna aces
tui an, la Paris și vizita preșe
dintelui Pompidou la Tokio, 
prevăzută pentru anul viitor,

★

Vorbind cu prilejul unui de
jun oferit în cinstea sa de Mi
chel Jobert, ministrul de ex
terne al Franței, Masayoshi 
Ohira a relevat că „Japonia 
urmărește să realizeze o nouă 
orientare în politica sa exter
nă", dictată de schimbări pe
trecute pe arena internaționa
lă.

Unite in cabinetul președin
telui Nixon, a declarat că pă
răsește Partidul Democrat 
pentru a deveni membru al 
Partidului Republican — in
formează agenția Associated 
Press

• Sindicatul marinarilor 
din Australia a hotărît, 
miercuri, să boicoteze toate 
navele care navighează sub 
pavilion francez, în semn de 
protest față de experiențele 
nucleare efectuate de Franța 
în zona Oceanului Pacific

• Un purtător de cuvînt al 
Guvernului Revoluționar Pro

vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud a dat publicită
ții. la 2 mai, o declarație în 
care protestează împotriva 
zborurilor de recunoaștere e- 
fectuate de aviația Statelor 
Unite deasupra zonelor elibe
rate și administrate de G.R.P.

• Guvernul britanic a a- 
tras atenția guvernului fran
cez asupra hotărîrii țârilor 
membre ale Common wealthu- 
Iui riverane Pacificului de a 
cere sistarea programului de 
experiențe nucleare frant-eze 
în zona Oceanului Pacific, a 
declarat, miercuri, în Parla
ment, ministrul de externe bri
tanic, Alec Douglas — Home.

• John Ehrlichtnan și H. 
Haldeman, doi dintre înalții 
funcționari ai Casei Albe, 
care au demisionat recent în 
legătură cu „afacerea Water
gate". vor apărea, marțea vi
itoare, in fața unui mare juriu 
federal, care face investigații 
in această problemă — infor
mează agenția United Press 
International.

• Ministerul Apărării al 
Pakistanului a dat publicită
ții o declarație care anunță că 
12 ofițeri și un civil din rân
durile armatei și aviaței au 
fost arestați sub acuzația de 
înaltă trădare — anunță agen
țiile REUTER și TASS
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