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0 cerință stringentă 
in fata minerilor din Uricani

„CERTIFICATUL
DE CALITATE"

să însoțească fiecare 
tonă de cărbune ex
pediată preparațiilor !

„Respectarea indicilor de calitate este o obligație pri
mordială de cea mai mare răspundere a conducerilor în
treprinderilor, a organizațiilor de partid, sindicat și de 
tineret..." sublinia din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea ținută la încheierea ultimei plenare a C.C. al 
P. C. R.

La unitățile miniere din municipiu respectarea indi
cilor de calitate înseamnă a expedia către preparații căr
bune al cărui conținut în cenușă să nu depășească norma 
stabilită pentru fiecare mină în parte, înseamnă aplicarea 
unor astfel de măsuri care să asigure eliminarea din căr
bunele intrat în fluxul tehnologic de preparare a incluzi
unilor sterile nepermise.

Preocupări în această direcție există, dar nu în mă- 
• sură suficientă la toate exploatările miniere din bazin. 

Iată ce ae-a declarat la începutul investigațiilor noastre 
inginerul Tudor Geamănu, șeful secției producție Lupeni 
a Exploatării de preparare a cărbunelui „Valea Jiului":

— In această lună, pînă la 8 mai, 14,8 la sută din 
producția provenită de la mina Uricani reprezintă rocă 
sterilă cu conținut de cenușă de 74,3 la sută, la granulația 
+ 80 mm. Cu același conținut de cenușă, 74 la sută, 
noi evacuăm la halda de steril șistul rezultat în urma 
spălării cărbunelui. Se înțelege că această cantitate este 
inutil, chiar dezavantajos, a fi supusă preparării.

Investigația, continuată la mina Uricani, ne-a dezvă
luit, cum era de așteptat în aceste condiții, că nerespec- 
tareă cerințelor de calitate a condus la degradarea princi
palilor indicatori tehnico-economici : producția globală 
planificată a fost realizată doar în proporție de 93,6 la 
sută, rebutîndu-se nu mai puțin de 10 461 tone cărbune în 
primul trimestru, iar în luna aprilie fondul de salarii pe 
mină a fost diminuat cu 642 mii lei.

„Urmările, desigur, le 
— ne spunea inginerul 
programare pregătire, 
și plan-organizare. 
s-a depășit pe primele patru luni 
cente, iar la sortul de + 80 mm cu 3,9 procente. Alături 
de cauzele obiective — cum este de pildă creșterea pon
derii stratului 15, de la 10 Ia 34 la sută în totalul pro
ducției brute din acest an, strat cu conținut sporit de 
cenușă față de stratele 17—18, a căror pondere scade — 
se manifestă și cauze subiective..."

Am descoperit ușor aceste cauze, ca și efectele lor. 
însăși constatarea că la granulația + 80 mm conținutul de 
cenușă este mai mare ne-a provocat bănuiala că aici se 
manifestă cele mai multe neglijențe. Pe bună dreptate 
pentru că, așa cum este știut, formațiile de lucru au obli
gația ea, la fiecare front de lucru sau pînă la fluxul 
principal de transport, să aleagă roca sterilă care depă
șește această dimensiune. Nu s-ar putea spune că aceasta 
nu se realizează (cum se poate constata în fiecare fișă de 
plată unde operația este trecută I), dar faptele confirmă 
că nu se face totul. Cadre din conducearea sectoarelor 
de producție ale minei, tehnicianul Vasile Matei și ingi
nerii Doru Mihăilă și Grigore Pupăză, ne-au făcut cu
noscut că brigăzilor de mineri le sînt rebutate cantități

înt colective,' și nu pu
ține în Valea Jiului — 
brigăzi, sectoare, mine 

— despre care reporterul, 
atunci 
teren, 
vagi, preliminare culese 
parte de sursă, posedă 
convingerea lăuntrică î 
că va descoperi fapte demne, 
deosebite ce se derulează co
tidian în activitatea produc
tivă nemijlocită.

Aceste gînduri m-au stăpî- 
nit deunăzi pe drumul către 
sectorul II al minei Lupeni 
care — aproape că a deve
nit tradiție — se situa, și 
după prima semidecadă a lu
nii mai, pe locul de frunte 
al întrecerii desfășurată pe 
frontul cărbunelui alături de 
celelalte sectoare pe mină. 
In momentul acela sarcina de 
extracție a minei era realiza
tă în proporție de 103,4 la 
sută. Știam că, în perioada 
amintită, din sector au fost 
expediate către ziuă, în plus 
față de sarcină, 803 tone de 
cărbune. Vroiam să aflu mă
car un crîmpei din activita
tea prodigioasă desfășurată 
la’ fronturile de muncă grație 
căreia a fost cu putință ca, 
numai după prima zi 
de muncă din luna curentă, 
să se prtyiucă peste plan.

-Pe 
cum e normal să fie 'acolo 
unde 
dări, e ordine desăvîrșită. La
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Tovarășul Pedro Miret Prieto, vice prim-ministru 
al guvernului revoluționar al Republicii CubaRepublicii Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, la 15 mai, 
pe tovarășul Pedro Miret 
Prieto, vice prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, președinte 
din partea tării sale în Co
misia mixtă de colaborare e- 
conomică și tehnico-stiințifică, 
a cărei sesiune s-a desfășurat 
la București.

tovarășului Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cu
ba, prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar. Oaspetele a 
subliniat, totodată, că poporul 
cubanez așteaptă cu deosebit 
interes vizita în țara sa a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete ca, la înapoierea în 
patrie, să transmită tovarășu
lui Fidel Castro un salut căl
duros, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire și a ară
tat că așteaptă cu multă plă
cere să viziteze Republica 
Cuba. Președintele Consiliului 
de Stat a apreciat evoluția 
continuă' a raporturilor eco
nomice și tehnico-științifice 
româno-cubaneze și a remar
cat, în acest context, activita
tea rodnică desfășurată de 
Comisia mixtă.

In cursul întrevederii a fost 
subliniată hotărîrea reciprocă 
de a face totul pentru punerea 
în valoare a posibilităților ps 
care le oferă economiile în 
plină dezvoltare ale celor două 
țări, de a iniția noi acțiuni în 
vederea adîncirii colaborării 
și cooperării multilaterale, în 
interesul construcției socialis
te în România și Cuba, spre 
binele celor două popoare.

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

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mix
tă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, și Vasile 
Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

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

In cadrul convorbirii, oaspe
tele a exprimat satisfacția păr
ții cubaneze pentru rezultate
le bune ale actualei sesiuni a 
Comisiei mixte de colaborare, 
subliniind că acestea contri
buie la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, se în
scriu pe linia îndeplinirii în
țelegerilor convenite cu prile
jul întîlnirii din anul trecut, 
de la București, dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro. In același timp, 
vice prim-ministrul guvernu
lui cubanez a relevat că actua
lele lucrări ale Comisiei mix
te i-au oferit prilejul să vi
ziteze centre industriale și alte 
obiective, să cunoască direct 
rezultatele deosebite obținute 
de poporul român în dezvolta
rea economico-socială a țării.

Cu acest prilej, Pedro Miret 
Prieto a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un 
ros mesaj de salut din

este totuși un bun obicei 
preluat, prin care se va asi
gura intrarea grabnică în 
funcție a noii capacități de 
producție și, concomitent, e- 
liminarea unor operații auxi
liare.

Realizările în zilele de în
ceput ale lunii, cînd brigada 
Gaboși a executat o serie de 
amenajări utile pentru bune 
desfășurare in continuare 
„atacării" nu le-am „găsit 
concludente pentru a-i 
racteriza fidel pe cei 
muncesc aici, însă cele 
luna aprilie sînt însemnul, 
nota distinctivă care îi defi
nește pe deplin între celelal
te brigăzi: 92 metri liniari de 
avansare din ciocan de aba
taj, cu 112 metri 
sarcina lunară de

...împreună, cele 
gâzi, participă la 
de cărbune obținute lună de 
lună pe întregul sector. A- 
cum, în aceste zile, fronturile 
sînt apropiate și, în același 
timp, strîns înlănțuite : săpa
rea suitorului de atac a nou
lui panou trebuie să se în
cheie înainte ca frontalul în 
exploatare să atingă „limita". 
Ceea ce constituie un exem
plu viu de participare comu
nă, de efort colectiv desfășu
rate cu scopul păstrării unui 
ritm constant de extracție, la 
cote mereu superioare.

lescu. Nici nu cred că s-ar 
putea altfel cu mineri vred
nici ca Ion Brezai, Nicolae 
Vîrzaru, Gheorghe Strugaru, 
Virgil Preotu și toți ceilalți.

...Alături, nu departe de 
frontalul din panoul 2 in care 
muncesc ortacii lui Marin

frontul de cărbune al ortaci
lor lui Marin 
nii — minerii 
prin pasiune, 
zel, au reușit, 
turale propice să sporească 
cu 1,1 tone cărbune randa
mentul mediu stabilit prin

C iochia, oame- 
din brigadă — 
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Planul reviziei de vagoa
ne Petroșani de a repara, prin 
detașarea din trenuri, 
prima decadă a lunii 
vagoane echivalente, 
depășit dîndu-se îri 
ție peste prevederi 
măr de 5 vagoane, 
în care s-au evidențiat șeful 
de tură Nicolae Vișan, su
dorul Cozma David și lăcă
tușii Mihai Crăciunescu și 
Mihai Pitiga.

La atelierul de zonă C.F.R. 
traducerea în viață de către 
un colectiv, în frunte cu 
maistrul Virgil Colceriu și 
lăcătușul loan Iliuță, a pro
punerii de a se confecționa 
din resurse interne un vinci 
hidraulic, a dus la reduce- 
era eforturilor Și a timpului 
necesar ridicării vagoanelor 
în vederea reparațiilor. Ca 
urmare a crescut' productivi
tatea muncii, în decada întîi 
a lunii mai, cu 1,02 la sută 
față de cea planificată și, pe

1848
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RODUL BOGAT 
AL COLABORĂRII

foaia de acord pentru fiecare 
post prestat. Rezultatul, fi
resc, este că s-a extras un 
volum de cărbune cu 400 to
ne mai mare decît cel preli
minat pe primele cinci zile 
de lucru din luna mai. „Este 
o înfăptuire obișnuită pentru 
ortacii lui Marin Ciochiq — 
miner fruntaș, comunist, mem
bru al comitetului oamenilor 
muncii pe mină — obișnuit 
pentru că și îri luna aprilie 
de aici s-au transportat 600 
tone cărbune peste plan", îmi 
spunea inginerul Pavel Lupu-

Ciochia, o brigadă de pregă
tiri, cea condusă de Alexan
dru Gaboși sapă suitorul de 
atac al viitorului frontal din 
panoul I, din care, încă la 
sfirșitul acestei luni, pe tran
sportoare, vor lua calea că
tre suprafață primele tone de 
cărbune. O particularitate 
demnă de semnalat, în ceea, 
ce privește execuția operați
ilor: odată cu săparea se 
face și echiparea detinitivă 
cu susținere metalică, a fron
tului de atac. Nu e o „pre
mieră" în Valea Jiului., dar

Scriitorul și editorul italian 
Giancarlo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, marți dimineața, pe 
scriitorul și editorul Giancar
lo Vigorelli și o echipă a stu
dioului de televiziune „Cham
pion" din Italia.

La primire au fost de față 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

și Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu filmat pentru e- 
misiunea televiziunii italiene, 
intitulată „In camera lui...", 
în cadrul căreia sînt transmi
se convorbiri cu mari perso
nalități ale vieții internațio
nale.

această cale, s-a realizat pla
nul de producție în propor
ție de 101,2 la sută.

In obținerea acestor suc
cese care, în final, au dus la 
reducerea timpului de imobi
lizare a vagoanelor 
rație cu 5 la sută 
plan, au contribuit 
ponenții brigăzilor

îri răpa- 
făță de 
toți com- 
complexs 

conduse de Nicolae Nen" 
loan Godeanu.

Indeplinindu-și cu răspun
dere sarcinile de zi cu zi, 
colectivul sectorului C.E.D. 
al complexului C.F.R. Petro
șani a înscris în cartea de 
succese pe acest an și un vo
lum de lucrări suplimentare. 
Iată cîteva din obiectivele de

seamă încheiate de acest
harnic colectiv : 0 măsu
rători la vechea instalație pen
tru a determina gradul de u- 
zură și a stabili lucrările ce 
trebuie executate spre a asi
gura condiții tehnice integra
le de funcționare. S-a reușit 
astfel grăbirea termenului de 
punere în funcție a instala
țiilor' C.E.D. din Petroșani și 
Iscroni ; (
unor , cable 
C.F.R. Petroșani 
deplinesc toate 
siguranță.

Au participat 
tuturor acestor 
tromecanicii 
loan 
Watzek, 
Obreja, 
fului de 
cheatu.

Dîrnea, 
Ladislau 

Oprea

la efectuarea 
lucrări elec-

Florian
Hîndeâ, și 

montatorul 
sub conducerea șe- 
sector Toma Ure-

Prin reducerea staționării
Operațiunile de manevra

re, compunere și îndrumare 
a trenurilor ce se execută în 
condițiile greutăților ce le 
ridică lucrările de electrifi
care, solicită din partea în
tregului personal din stația

W
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Petroșani eforturi sporite, 
maximum de atenție față de 
respectarea normelor de sigu
ranță a circulației.

Cu toate acestea in perioa
da intervalului dintre 1—10 
mai, personalul serviciului de 
mișcare din turele conduse 
de Ioachim Opriș, Constantin 
Jumanca și Sabin Enășescu, 
au reușit, nu numai să-și rea
lizeze prevederile de plan ci 
să. Ie și depășească, reducînd 
staționarea vagoanelor în 
tranzit, cu manevră, cu 0,35 
la sută, la încărcare—descăr
care cu 0,60 la sută, să îm
bunătățească sarcina statică 
eu 0,28 tone/osie, economisind 
astfel un număr de 36 va
goane.

I

diei se, îi io ață alf(il)et(d mai iui
„Dragi tovarăși, iubiți co

legi I Ne-anr întrunit in a- 
ceastă zi de primăvară spre 
a participa cu toții la festi
vitatea consacrată înființării 
microîntreprinderii. Acest e- 
veniment are o semnificație 
deosebită pentru noi, elevii, 
deoarece în cadrul noii mi- 
croîntreprinderi, vom învăța 
a cinsti munca, a prețui pe 
creatorii bunurilor materiale 
și spirituale, ne vom familia
riza cu tainele diferitelor me
serii, cu procesul de produc
ție, cu tehnica autoconduce- 
rii.

Sîntem minări de rezultate
le obținute in cadrul orelor 
de instruire practică unde, în
drumați cu dragoste de tova
rășii noștri profesori, am lu
crat cu îndeminare covoare

FESTIVALUL 
PIONIERILOR 

ȘI ȘCOLARILOR
In zilele de 12 și 13 mai a 

avut loc în sala mare a clu
bului muncitoresc din Vul
can „Festivalul pionierilor și 
școlarilor'' din oraș. Publi
cul — în majoritate părinți 
ai micilor artiști — a urmă
rit talentul copiilor plămădit 
de cadrele didactice din 
școli.

Printre cele nlai reușite 
puncte din program au. fost: 
corul de cameră și orchestra 
Școlii generale nr.l, condu
se de prof. Attila Fulop; 
exercițiul de gimnastică (cu 
cercuri și eșarfe) susținut 
de elevii și pionierii clasei 
a IV-a, pregătit sub îndru
marea prof. Irina Sabău; 
„Joc momîrlănesc" cu ele
vii clasei a II-a de Ia Școa
la generală nr.4, iar din ca
drul Școlii generale nr.5, 
s-au remarcat piesș de tea
tru „Catalogul și personaje
le basmelor", corul cu cîn- 
tecele „Iubit, drapel pionie
resc" și „Mi-e dragă stema 
țării mele".

Aplauzele vii care au ur
mat fiecărui număr al pro
gramului au remarcat și răs
plătit munca depusă de 
elevi și pionieri și, în ace
lași timp, a învățătorilor și 
profesorilor de la școlile 
amintite.

Ciofu Savu 
corespondent

EXPRESIE VIE
INGENIOZITĂȚII Șl MĂIESTRIEI

multicolore ce amintesc de 
prospețimea florilor de primă
vară, costume naționale cusu
te cu migală, lucruri broda
te cu talent, sau mobilier 
destinat fraților noștri mai 
mici de la grădiniță.

Considerăm că e o mare 
cinste pentru școala noastră, 
pentru noi toți, să 
în cadrul 
să luptăm 
cantitatea 
realizarea 
la timp și 
condiții.

Alături de părinții noștri,. 
cu seriozitate și hărnicie, vom 
contribui la dezvoltarea so
cietății socialiste, continuînd 
tradițiile de muncă entuzias
tă specifică poporului român.

In numele conducerii mi
croîntreprinderii ne angajăm 
să traducem în fapte sarci
nile ce ne revin spre a

ai străda- 
noștri —

care l-am

muncim
microîntreprinderii, 
pentru calitatea și 
produselor, pentru 
sarcinilor de plan 
în cele mai bune

demni continuatori 
niilor părinților 
minerii petrileni".

...Din cuvîntul pe 
reprodus integral în acest re
portaj și care a fost rostit de 
pioniera Editha Gongola, din 
clasa a Vl-a C a Școlii gene
rale de 10 ani nr. 1 Petti la, 
„directoarea" microintreprin- 
derii, ne putem da seama, în 
linii mari, despre ce acțiune 
este vorba, de fapt.

Din inițiativa conducerii 
școlii și întreprinderii pa- 
tronatoare (mina Petriia) la in
dicația organelor locale de 
partid și de stat, la Școala 
generală nr. 1 din Petriia s-a 
inaugurat microîntreprinderea 
de care vorbea mai sus pio
niera. O inițiativă frumoasă 
care va pune în contact din

Timp de două săptămîni 
holul Casei de cultură a 
dicatelor din Petroșani 
duiește una dintre cele 
originale manifestări de 
- expoziția de tablouri 
timbre a cunoscutului artist de 
la Teatrul Național din Cluj - 
Liviu Doctor.

Cel care a dat viață unor 
personaje nepieritoare ale 
dramaturgiei românești și 
niversale, picurînd suflet și
dragoste în fiecare nou alter- 
ego scenic, bucurîndu-se de 
simpatia unui public larg, a 
bătut, de-a lungul unei vieți 
închinată frumosului, și la alte 
porți ale artei. Atras de tot 
ceea ce înseamnă armonie si 
frumusețe în artă ori în na
tură, la maeștri de renume, ori 
la marii necunoscuți ai fol
clorului, artistul a zăbovit în
delung in expoziții sau pe mar
gini împrimăvărate de duri, 
absorbind tot ceea ce face să 
vibreze sufletul.

Un alt bogat univers de 
culoare și perfecțiune se dez
văluia artistului încă din anii 
de școală, cel al mărcilor poș
tale. Filatelist pasionat, el își 
îmbogățea, odată cu noile 
serii, paleta inepuizabilă de 
euloare pe care doar timbrele

sin- 
găz- 
mai 
artă 
din

u-

o pot înmagazina. Și tot de 
atunci începuseră să prindă 
contur și primele chenare de 
albume și ciasoare, ori deco
ruri pe ilustrate și felicitări a- 
dresate prietenilor și părin
ților, toate realizate din tăie
turi de timbre. De aici și pî- 
nă la primele tablouri din 
timbre nu a mai fost dec;t un 
pas. Și acest inspirat pas s-a

Marginalii la 
expoziția de tablouri 

din timbre 
Liviu Doctor

trecut de mai bine de 30 de 
ani. Intre turnee lungi ori re
petiții fără număr, în preajma 
plinelor de emoții premiere 
in orele și zilele tihnite 
odihnă, artistul aducea - 
soțit de cele mai simple 
nelte — timbrele, p ista 
lipit, cartonul, forfecuța 
penseta - o nouă lume 
culori șî fantezie. Zeci de 
de timbre și-au plătit tributul 
lor de culoare și frumusețe 
pentru a.și lăsa cite un strop 
din ele intr-un singur tablou. 
Și de ordinul zecilor sau poa-

ori 
de 
in-

de
Și 

de 
mii

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Constanța PETRUȚA

te și mai mare e și numărul 
tablourilor gîndite și compuse 
cu măiestrie de artizan desă- 
vîrșit, cu „pastă" densă, și 
diafană, de ingeniosul autor al 
expoziției.

Publicul din zeci de orașe 
i-a vizionat și admirat, cu o- 
cazia numeroaselor expoziții 
personale, originala operă, 
semn al pasiunii de o viață, 
al perseverenței și voinței . fă
ră egal. Un album masiv con 
semnează impresiile celor ma 
diferiți spectatori, cu toții en
tuziasmați de contactul cu a- 
ceastă neașteptată ecplbzie 
coloristică, de poezie spusă 
într.un grai inedit.

Cringuri înverzite și crengi 
parfumate de liliac, riuri re
pezi, rostogolite printre bolo
vani, ori sate și păduri aco
perite de tăcerea imaculată 
a iernii, pajiști de flori și se
nin de mai, codri de aramă și 
chipuri semețe, toate au po
posit, învăluite de o rară li
niște interioară, de un senti
ment molipsitor al beatitudi
nii, al împlinirii, 
lui Liviu Doctor.

Cîștigători ai concursului 
pe meserii

La prima etapă a concursului pe meserii, organizat de 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei pentru elevii șco
lilor profesionale din întreaga tară, a participat și un număr 
de șapte elevi a,i Grupului școlar minier din Petroșani.

Desfășurat în localitățile Baia Mare pentru meseriile spe
cific miniere și Cîmpina pentru celelalte meserii, petroșăne- 
nii au dat dovadă de o bună pregătire teoretică și practică, 
reușind să ciștige 3 premii și o mențiune.

Elevii câștigători ai valoroaselor premii în obiecte sînt: 
premiul I, Vilmoș Antal, meseria de strungar, premiul II 
Gheorghe Ciubotaru, meseria de frezor-rabotor-mortezor, am
bii din anul întîi, iar un premiu III, meseria electrician de 
mină, Nicolae Dijmărescu, din anul doi. Felicitîndu-i, le urăm 
noi succese în pregătirea profesională.
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De fapt se poate spune că revoluția începută în 1848 a continuat să se desfășoare 
sub diferite forme, găsindu-și expresie în realizarea unirii principatelor, în înfăptuirea 
reformelor sociale ulterioare, în toate transformările și mișcările revoluționare care au 
avut loc în țările românești, apoi în România, pînă la revoluția socialistă. Deci, revolu
ția de la 1848 a continuat să fie, într-o formă sau alta, trează. Poporul a ținut sus 
steagul libertății și independenței naționale pînă la înfăptuirea revoluției socialiste, care 
a adus adevărata libertate națională și socială pe pămîntul României.

NICOLAE CEAUȘESCU — Cuvîntare la grandioasa adunare populară de la Iași.

Anul revoluționar 1848 
marchează momentul culmi
nant și hotărîtor în procesul 
trecerii de la orînduirea feu
dală la orînduirea capitalis
tă, în dezvoltarea istorică a 
României moderne. Contra
dicția fundamentală a orîn- 
duirii feudale, aceea dintre 
țăranii aserviți și feudali, a- 
dîncindu-se tot mai mult, se 
impunea cu stringență a fi re
zolvată doar pe cale revolu
ționară. De aceea înlătura
rea exploatării feudale și îm
proprietărirea țăranilor cu 
pămînt au reprezentat obiec
tivul social 
revoluției de
Rezolvarea 

agrare, ca o condiție indis
pensabilă a trecerii de Ia 
feudalism la capitalism, a 
fost cuprinsă, în termeni si
milari, în contextul tuturor 
programelor fundamentale a- 
le revoluțiilor de la 1848 din 
Țările Române. In documen
tul programatic „Dorințile 
partidei naționale în Moldo
va", era prevăzut: „A se 
oborî boerescul șl a se face 
proprietari pre toți gospoda
rii săteni, dîndu-se însă o 
dreaptă despăgubire vechi
lor stăpini ai pămintnlui**. 
In Transilvania, art. 3 din,

,Petiția Națiunii Române1* 
răspicat:

clăcașilor, ce se fac proprie
tari prin despăgubire**. Marea 
însemnătate a acestor preve
deri constă în faptul că au 
relevat necesitatea eliberării 
țăranului de dependența per
sonală, adică din starea de 
șerbie față de stăpînul feudal, 
precum și necesitatea eliberă
rii țăranului din dependența 
față de pămînt ca obiect al 
marii proprietăți funciare de

o contribuție generală, iieș- 
care în proporția facultăților 
și a averii sale". In cadrul 
transformărilor economice se 
înscriu, apoi, revendicările 
menite să asigure dezvolta
rea industriei și a comerțului 
„Națiunea română poftește 
libertatea industrială și co
mercială. cu ridicarea țehu- 
rilor și a privilegiilor și a 
tuturor piedicilor și stavilelor

esențial al 
la 1848. 
problemei

„Națiunea română 
poftește libertatea"

preciza în mod
„Națiunea română, ajungînd 
la conștiința drepturilor in
dividuale omenești cere fă
ră întîrziere desființarea 
iobăgiei fără nici o despă
gubire din partea țăra
nilor iobagi atit in comitate, 
cit și in districte, scaune și 
granițe militare. Cere totoda
tă și despăgubirea dijmelor 
ca un mijloc de contrlbuire 
impedicator economiei**. In 
Țara Românească, „Proclama
ția** din iunie 1848, a „decre
tat", în art. 13 i „Emanciparea

tip feudal.
O altă revendicare impor

tantă de ordin social-econo
mic înscrisă în documentele 
revoluționare pașoptiste a 
fost aceea a instituirii con
tribuției generale. Prin ea se 
urmărea statuarea egalității 
tuturor cetățenilor în supor
tarea sarcinilor publice, des
ființarea privilegiilor de or
din fiscal. .Națiunea română 
pretinde purtarea comună a 
sarcinilor publice după sta
rea șl averea fiecăruia și 
ștergerea privilegiilor", s-a 
spus în Adunarea de la Blaj. 
„Dreptatea nu suferă a purta 
numai săracii sarcinile țării 
și bogății să fie scutiți**, se 
arăta în „Proclamația" prin
cipală lansată în Țara Româ
nească. Tot asemănător, în 
documentul programatic fun
damental din Moldova se 
sublinia că este nevoie: „A 
face parte la îndatoririle, 
sarcinile și dările statului, 
prin urmare a se supune la

comerțului în țările vecine, 
de care se ține desființarea 
vămilor**, s-a spus la Aduna
rea de la Blaj. Aceste de
ziderate au fost proclamate și 
în Muntenia și Moldova.

Documentele revoluționare 
amintite au mai cuprins o 
seamă de transformări social- 
politice care, prezentîndu-Ie 
într-o formă sintetică, sînt 
următoarele : consacrarea
egalității în drepturi poli
tice și civile, care implicau 
desființarea privilegiilor 
personale, deci a titlurilor 
nobiliare și a rangurilor bo
ierești ; constituirea unor 
organisme politice repre
zentative cu caracter demo
cratic („Adunarea Naționa
lă Generală", „Adunarea ge
nerală compusă din repre
zentanții a tuturor stărilor 
societății", „Adunarea ob
ștească compusă de repre
zentanții tuturor străilor so

cietății" etc); instituirea a- 
numitor libertăți (precum 
libertatea individuală și a 
domiciliului, libertatea în
trunirilor, libertatea tiparu
lui, libertatea cultelor); e- 
xercitarea unor drepturi noi 
(precum dreptul la autono
mie administrativ-ținutală, 
orășenească și comunală, 
dreptul de petiție către A- 
dunare, drept la „instruc
ție egală și gratuită") ; in
troducerea unor măsuri ju
ridice înaintate în materie 
de codificare a legilor ; pre
gătirea condițiilor pentru 
„înarmarea poporului", prin 
alcătuirea „gvardiei națio
nale", a „miliției române** 
etc.

Analizind din punct de 
vedere al conținutului lor 
de clasă, aceste revendicări 
de ordin social-economic și 
social-politic, constatăm că 
ele exprimau și oglindeau 
— în primul rînd — intere
sele burgheziei, interesele 
clasei sociale chemate isto
ricește, obiectiv, să conducă 
revoluția împotriva orîndu- 
irii feudale. Transformările 
sociale în cauză, după cum 
s-a putut constata, exprimau 
însă și interesele țărănimii, 
ale clasei muncitoare în 
formare și ale intelectuali
tății progresiste, intr-un cu- 
vînt, interesele maselor 
populare. De altfel masele 
populare au avut rolul ho
tărîtor în procesul revolu
ționar antifeudal și pe sea
ma lor au căzut eforturile 
și sacrificiile principale im
puse de promovarea progre
sului multilateral al națiu
nii noastre. Datorită înfrîn- 
gerii revoluției, aceste trans
formări sociale, aveau să se 
înfăptuiască însă într-un 
timp mai îndelungat.

Constantin D. Rosenthal: România rupindu-$i cătușele 
(1848).

Sfintele principii ale dreptății 
și ale egalității

Ținta noastră socotesc că 
nu poate fi alta decît unita
tea națională a românilor. U- 
nitate mai intii în idei și sim
țăminte care să aducă apoi 
cu vremea unitatea politică. 
La crearea acestei naționali
tăți, la o reformare socială a

românilor, bazată pe sfintele 
principii ale dreptății și ale 
egalității, trebuie să tinteuscă 
toate silințele noastre. Româ
nismul dar e steagul nostru 
sub dînsul trebuie să chemăm 
pe toți românii.

N. BĂLCESCU

Revoluția burghezo-demo- 
oratică de la 1848—1849 din 
cele trei țări române s-a des
fășurat în condițiile în care 
întreaga Europă era cuprinsă 
d« un puternic avînt revoluțio
nar, Cauzele revoluției și 
formele desfășurării ei prezen
tau asemănări, dar și deose
biri mari de la o țară la alta, 
determinate de condițiile spe
cifice și de stadiul dezvoltării 
social-economice și politice a 
fiecărei țări în parte.

In Țara Românească, Moldo
va și Transilvania obiectivele 
de căpetenie ale revoluției e- 
rau desființarea relațiilor feu
dale, obiectiv social predomi
nant mai ales la revoluțiile din 
centrul și sud-estul Europei, 
înlăturarea jugului otoman și 
habsburgic și realizarea unită
ții naționale. Aceste din urmă 
sarcini — asigurarea libertății 
naționale, a independentei și 
mității — se regăsesc perma
nent în acțiunile revoluționa
rilor pașoptiști, chiar dacă 
tendința unirii provinciilor ro
mânești s-a afirmat mai timid 
din dorința de a nu provoca in
tervenția imperiilor vecine.

Problema națională îmbrăca 
an caracter deosebit de ' acut 
în Transilvania, unde majori
tatea românească a populației, 
mprinzînd mai ales țăranii 
iobagi, suferea exploatarea so
cială și națională a aristocra
ției maghiare și patriciatului 
săsesc în mîinile cărora se a- 
flau supremația economică și 
puterea politică. Nici după a- 
doptarea legilor revoluției ma
ghiare, românilor din Transil

vania nu li s-au recunoscut 
drepturile naționale, impunîn- 
du-li-se limba maghiară în 
viața publică. Mai mult decît 
atît, legile amintite prevedeau 
anexarea Transilvaniei la Un
garia, împotriva voinței imen
sei majorități a populației.

In fața acestei situații, inte
lectualii revoluționari români, 
între care Simion Bărnuțiu, 
Gheorghe Barițiu, Timotei Ci-

.1 lî. • ! * < . r •
drept pentru toate, priește 
a-1 respecta icu sinceritate". 
Aceste principii vor fi mai 
precis conturate în petiția na
țională în 16 puncte care pre
vedea, printre altele: dreptu
rile națiunii române și repre
zentarea ei în dietă, justiție, ad
ministrație, armată etc.

Programul național al revo
luției, atît de clar exprimat la 
Blaj, nu a putut fi aplicat în

unde ea s-a desfășurat cu o*** 
mai mare amploare, s-a consi
derat a fi transformarea princi
patelor în state suverane. 
Pentru a menaja susceptibili
tățile Porții Otomane nu s-a 
expus fățiș, ca un obiectiv 
principal, cucerirea indepen
denței, ci s-a acordat atenție 
problemei apărării deplinei au
tonomii. dîndu-se acesteia, pe 
cît se putea, un sens apropiat

„Poporul, sie-și suveran*1
pariu, Avram Iancu și alții, 
formulează programul revolu
ției, susținut cu tărie în mărea
ța Adunare națională desfășu
rată pe cîmpia Blajului în 
3/15 mai 1848. Cuvintele dis
cursului rostit în preziua adu
nării de Simion Bărnuțiu afir
mau energic ideea că liberta
tea unui popor este în primul 
rînd națională, prez’entînd drept 
probleme primordiale ale zi
lei desființarea iobăgiei și a- 
cordarea drepturilor națiunii 
române: „... națiunea română 
să-și proclame libertatea și in
dependența. Ea declară sărbă
torește că de aci înainte se va 
ține datoare cu ascultare nu
mai dregătorilor aleși;... dă de 
știre națiunilor conlocuitoare 
că voind a se constitui și or
ganiza pe temei național, n-are 
cuget dușman în contra altor 
națiuni și cunoaște aceiași

practică. Neînțelegerea de că
tre conducătorii revoluției ma
ghiare a faptului că aspirațiile 
de libertate pentru care s-a ri
dicat la luptă poporul maghiar 
erau totodată și aspirațiile ce
lorlalte popoare din imperiul 
habsburgic, a dus la dezbinarea 
forțelor române și maghiare. 
Această greșeală a fost fatală 
pentru cauza revoluției, trupe
le habsburgice și țariste reu
șind să înfrîngă armatele re
voluționare și să cucerească 
Transilvania.

In Țara Românească și Mol
dova sarcinile naționale ale 
revoluției îmbrăcau un aspect 
diferit față de Transilvania, da
torită situației politice speci
fice a celor două principate 
românești, aflate sub suzera
nitate turcească. De aceea, u- 
nul dintre țelurile revoluției, 
mai ales în Țara Românească

de cel al independenței. Ast
fel, în Proclamația de la Islaz, 
poporul român „își recunoaște 
dreptul de suveran", iar refe
ritor la poziția față de Impe
riul Otoman se afirma pentru 
Țara Românească „independen
ța sa administrativă și legis
lativă pe temeiul tratatelor 
lui Mircea Și Vlad V și nea
mestec al nici unei puteri din 
afară în cele din întru ale sa
le".

Pentru un timp, autonomia 
internă a Țării Românești va 
deveni fapt împlinit, frino 
recunoscută de însuși Soliman 
pașa, trimisul sultanului la 
București. In urma adunării ce
lor 30 000 de oameni pe Cîmpia 
Filaretului — Cîmpia Libertă
ții — Soliman pașa a fost ne
voit să accepte noua constitu
ție, consolidîndu-se prin aceas
ta situația regimului revolutio-

-nar. -
Conducerea revoluției nu 

se va limita la. realizările ob
ținute, ci va întreprinde noi 
acțiuni pentru obținerea suve
ranității Țării Românești. La 
5 august 1848 pleca la Con- 
stantirfbpol o delegație din 
care făcea parte și Nicolae 
Bălcescu, pentru a negocia re
lațiile politice româno-turce. 
Prevăzând eșecul tratativelor, 
Bălcescu dădea indicații pen
tru formarea în interior a u- 
nej armate puternice care să 
fie pusă în slujba revoluției, 
pentru apărarea cu arma în 
mînă a libertății sociale și na
ționale a poporului. Mai tîrziu, 
în articolul „Drepturile româ
nilor către înalta Poartă" Băl
cescu scria referitor la acest 
aspect: „Să nu uităm că sîn- 
tem datori a apăra naționalita
tea și drepturile noastre, de 
vom fi nevoiți, chiar vărsînd 
sîngele nostru".

După înfrînqerea revoluției, 
exilații români au continuat 
să militeze în străinătate pen
tru revendicările sociale și de 
independență națională afir
mate în acțiunea revoluționa
ră de Ia 1848.

Revoluția română, deși în- 
frîntă, a întărit conștiința națio
nală și socială a românilor și a 
atras atenția marilor puteri eu
ropene asupra acestui popor.

prof. Vasile IONAȘ

1848 aprilie 5. „Ce voiesc românii transilvăneni : Ar- 
ticol de orientare cuprinzînd revendicările principale ale ro
mânilor: egalitate civilă, libertatea tiparului, dreptul de a a- 
vea școli de predare maternă, publicat în „Foaia pentru min
te, Inimă și literatură", an XI, nr. 14.

1848 iunie 9. Proclamația adoptată la Islaz cuprinzind 
cele 22 de puncte ce constituiau programul revoluției dtn 
Țara Românească.

■ .-y:
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Pagină realizată de : Ion FRAȚILĂ și Nicolae WARDEGGER. Arhivele statului — Deva .

„O unire dorită 
de veacuri 

de toți românii"
Puterea și fericirea unui stat se află în puterea și în feri

cirea mulțimii, adică a nației. O nație insă, care numără numai 
. trei mii de oameni înzestrați cu drituri și averi, singurii adevă- I rați cetățeni, nu merită acest nume. Moldova însă n-are mai 
Imulți cetățeni ; căci toți ceilalți cari peste acești trei mii de 

privilegiați și pînă la un milion și jumătate formează populația 
țării, sînt numai niște lăcuitori dezbrăcați de toate driturile, de 
toată buna stare materială, și intelectuală și supuși numai dă- I 
rilor și greutăților țării. Lăcuitorii săteni sint, mai ales, în cea I 
mai ticăloasă stare, nefiind decît niște instrumente de muncă în I 
mîinile guvernului, ale proprietarilor și ale posesorilor de moșii, I 

Iîn practică lipiți încă pămîntului, pe care de sute de ani il lucrea- | 
ză în folosul altora, și prin urmare întorși la vecinătate. In toate ■ 

I reformele bune sau rele, cite s-au făcut pînă acum pentru țară, I 
in timpurile mai nouă nimică nu s-a statornicit pentru această 
numeroasă și nenorocită clasă, nădejdea și puterea patriei ; ba I 

I încă Reglementul, în loc de a-î îmbunătăți, i-a asprit și mai I 
I mult ticăloasa soartă. Omenirea, dreptatea, interesul țării și chiar I I interesul proprietarilor de moșii cer dar neapărat îmbunătățirea | 

radicală a acestei stări, prin desființarea boierescului și preface- ■ 
Irea țăranilor în mici proprietari, dîndu-li-se pămînturile pe care I 

le-au înrodit cu sudorile lor.
Pe lingă aceste radicale instituții, singurele care ne pot I I regenera patria, apoi partida națională mai propune una, ca ■ 

■ cunună tuturor, ca cheia bolței, fără care s-ar prăbuși tot edi- I 
ficiul național : aceasta este Unirea Moldovei cu Țara Romă- I 
nească. pe temeiul puncturilor de mai sus și care se vor putea ■ 
modifica de către Adunarea obștească constituantă a ambelor | 
țări unite ; o unire, dorită de veacuri de toți românii cei mai în- . I semnați, ai amînduror Principatelor, o unire pe care, după spi- I 
ritul timpurilor, cu armele în mină au vroit să o săvîrșească Ște- * 
fan cel Mare și Mihai Viteazul, carele și ajunsese a se intitula : I 

ICu mila lui Dumnezeu, Domn al Țării Românești al Moldovei și I 
al Ardealului. Prejudețele veacului și intrigile străinilor pînă acum ■ 
au stăvilat această unire. Astăzi, insă, împrejurările ne sînt mai | 
favorabile ca să putem realiza aceea ce strămoșilor noștri le-a . 
fost cu putință numai de a dori. Chiar străinii n-ar pute cu drept I 
a ne fi contrari, fiindcă această unire n-ar jicni driturile nimănui.

Mihail KOGALNICEANU
I

„Frați români din toate cla
sele I lată aurora libertății, ia
tă ziua fericită, ziua de mult 
dorită, ziua așteptată cu oti
ta înfocare, ziua în care v-ați 
orătat vrednici de strămoșii 
voștri, vrednici de numele de 
român I Da, România iubită, 
care de atîtea veacuri qemea 
subt robie, o rupt lanțurile ru
șinoase si a arătat lumei în

tregi că în vinele copiilor ei 
curge încă singe de român. 
Bucurați-vă, frați : nici o pi
cătură de singe n-a curs, și 
am dobîndit cerescul dar al 
libertății curat și nepătat ca 
un sfînt dar dumnezeiesc. Tră
iască România !**

Pruncul român -
1848, nr. 1 din 12 iunie

. »■ .. -j . * ar -w. I. -o t

Din proclamația de la Islaz — 11 Iunie 1848
Fraților români, _ . .
Poporul român voiește o patrie tare, unită in dragoste, compusă de frați, iar nu de vrăj

mași, prin urmare decretă, după vechile sale datini, aceleași drepturi civile și politice pen
tru tot românul, . _Cine nu voiește aceasta e vrăjmaș al fericirii publice, e un alt Cam ucigător de frate, 
în sinul mamei noastre patrii... ...............

Dreptatea nu suferă a purta numai săracii sarcinile țarii și bogății sa fie scutiți. t*nn 
urmare decretă contribuție generală după venitul fiecăruia. Aceasta înavuțește patria și 
o patrie avută e în folosul tuturor și prin urmare în paguba nimănui. Aceasta cheama pe 
toți la aceleași drepturi și datorii într-o patrie dreaptă, înfloritoare și care cu tot dreptul nu 
va mai putea suferi controlul străin. /
___________________ ________ _____________________ U

„Fiecare națiune are drept la propria ei 
existență politică44

„Am aruncat deunăzi ochii asupra unei hărți tipărite la 
Viena, înainte de 20 de ani, care hartă înfățișa numai țări
le locuite de români, Valahia, Moldova, Bucovina, Transil- 

’ vania, Banatul. Știți că țările acestea ar putea să formeze 
un regat frumos... cu frontiere indicate parcă de natura în
săși ?... Ideea aceasta, care părea o utopie în anul trecut, 
ni se pare azi realizabilă. Revoluția franceză a proclamat 
principiul naționalităților. Fiecare națiune are drept la pro
pria ei existență politică și toți oamenii care vorbesc ace
eași limbă trebuie socotiți că formează o singură națiune. 
Acesta e semnul distinctiv pe care l-a dat Dumnezeu pen. 
tru a le separa unele de altele. Dacă principiul naționalită
ților va triumfa, cum toate ne fac să nădăjduim, românii vor 
fi un popor de opt milioane".

Din scrisoarea lui Dimitrie Golescu către I. D. Ghica 
(august 1848).

1849 februarie 7 (Iași). Oils domnesc al lui Mihail Grigo- 
rie Sturdza către Isprăvnicia ținutului Tecuci privind urmă
rirea și prinderea refugiaților revoluționari din Ungaria și 
Transilvania.

„Cum se putea să nu ră
suflăm odată dacă in a- 
dunarea care se numea 
obștească și unde se 
vorbea despre datorie- 
le țăranului, neguțătorului, 
meșterului, în adunarea a- 
ceasta, zic, nu avea drept 
a-și trimite deputății lor nici 
țăranul, nici neguțătorul, nici 
meșterul, ci numai boierul, 
unde această adunare câta 
să fie în adevăr obștească 
cum se numea, iar nu numai 
boierească, unde să se vor
bească despre noi fără 
noi ?'*

Reforma
1848, nr. 1 din 14 iunie

1848 iulie 9. București. Nicolae Bălcescu scrie lui C. Ne 
gri. V. Alecsandri și celorlalți moldoveni refugiați în Bucovi 
na să aibă încredere în cele ce va comunica din partea Iui. 
aducătorul scrisorii.
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Certificatul

(Urmare din pag. 1)

de calitate44

Exoresie vie 
a ingeniozității

Coroești - panoramă indus
trială răsărită in ultimii ani 
pe malurile Jiului.

Foto : I. LEONARD

...Da, aici 1617, 
echipa salvamont

Pe lingă filiala Petroșani 
a O.J.T. Deva s-a organi
zat, zilele trecute, o echi
pă salvamont'. Echipa es
te formată din Alexandru 
Zolotaru, cunoscut alpinist, 
comandant, dr. Marian Ni- 
colae și alpiniștii Gheor- 
ghe Lupuțan, loan Șin și 
Sabin Văsoi. In caz de ne
voie, la intervenții vor lua 
parte, împreună cu alpi
niștii, și alți medici care 
lucrează în mod obișnuit la 
spitalele aflate în localită-

I
masivilor 

Paring, 
salvare a 
ori rătă- 

muntoși 
cu

țile din preajma 
Retezat, Vîlcan, 
Sebeș. Echipa de 
celor accidentați 
ciți în masivii
menționați este dotată 
echipamentul necesar pen
tru intervenții în condiții 
de iarnă și vară și poate fi 
solicitată la telefonul numă
rul 1617 al filialei Petro
șani a O.J.T., ori la cele 
ale consiliilor populare din 
localitățile Pui, Baru, Ba
nița, Petrila, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Uricani.

Mi:i si'. învață
(Urmare din pag. 1)

fragedă tinerețe pe viitorii ce
tățeni cu nobila lor misiune 
— A MUNCI.

După ceremonia de deschi
dere. am vizitat această mi- 
croîntreprindere unde, intr-a
devăr, am putut admira hăr
nicia și talentul micilor me
seriași. „Inginerul șef" Nico- 
lae Socoliuc, pionier în clasa 
a Vl-a, ne-a făcut o prezen
tare succintă a exponatelor 
executate în întregime de e- 
levi, —. muncitori ai acestei 
microîntreprinderi.

„directoarea" Editha Gongo- 
la, ne-a prezentat, pe lingă 
mașinile de cusut, o serie de 
lucrări ale elevilor ca: gar
nituri pentru paturi, pentru 
mese, șorțulețe, halate pentru 
copii și multe alte articole 
care vor fi valorificate la 
expoziție.

In atelierul de artizanat am 
putut vedea carpete persane 
și semipersane, catrințe, fețe 
de masă cu șervețele brodate 
cu măiestrie, portofele și co
liere din mărgele de sticlă și 
multe alte articole executate

însemnate de cărbune, corespunzător eu greutatea șistu
lui vizibil rezultat din probele de calitate și volumul 
de rocă excavată în subteran (Jenică Năstase — 285 tone, 
Traian Pop — 256 tone, Gheorghe Scorpie — 264 tone, Ion Nichi- 
țelea — 245 tone, Victor Hristescu — 285 tone și altele, doar 
în luna martie). Este o măsură normală. Se folosesc, însă, 
prea multe justificări pe seama condițiilor de zăcămînt 
cînd rezultatele confirmă că și alegerea sterilului se face 
sporadic, defectuos.

Ea nivelul exploatării sînt afectate pe fiecare schimb, 
posturi de muncitori care execută operații manuale de 
alegere a sterilului vizibil. Am urmărit rezultatul muncii 
acestei formații de lucru și am putut constata, pe locul de 
depozitare, mai curînd alegerea atentă a lemnului decît 
a sterilului.

Că activitatea aceasta de alegere a sterilului Ia mina 
Uricani trebuie îmbunătățită nu sînt îndoieli. Trebuie 
recuperate cheltuielile bănești de prisos care se consumă, 
încă, pentru transportul sterilului pînă la suprafață și 
pînă la preparați!, trebuie eliminate greutățile ce se creează 
pe fluxul de preparare și, îndeosebi, trebuie asigurate 
condițiile ca între producția extrasă și producția livrată, 
între cifra de brut și net, să nu existe deosebiri.

Inginerul Carol Schreter, directorul minei Uricani, 
ne-a asigurat că, urmare a dispozițiilor emise de curînd, 
se va produce revirimentul așteptat și în această latură 
a activității colectivului. „Vom îmbunătăți activitatea de 
alegere a sterilului pe banda de claubaj de la suprafață 
în care scop am reorganizat formația de lucru de aici. 
Am preconizat măsuri prin care să. cointeresăm brigăzile 
de mineri, moral și material, pentru a alege cu mai multă 
exigență sterilul vizibil. Este nevoie doar a se face mai 
bine simțit controlul și urmărirea acestei activități de 
către maiștri, șefii de brigadă și de schimb. Vom face tot 
ce putem pentru a livra cit mai mult cărbune cocsificabil".

Așteptăm ca măsurile luate și cele care vor urma să 
fie materializate în scăderea conținutului de cenușă al 
cărbunelui produs la Uricani sub norma planificată ! Re
zoluția plenarei din 28 februarie — 2 martie a.c. exprimă 
eu claritate necesitatea îmbunătățirii calității producției. 
„Este necesar — se spune în rezoluție — ca în toate uni- 
ățile economice să se ia măsuri pentru creșterea răspun

derii fiecărui lucrător față de nivelul... calitativ al pro
duselor, pentru întărirea controlului asupra calității, pen
tru sancționarea severă a oricăror nerespectâri a normelor 
de calitate".

Realitatea întîlnită la mina Uricani ne dovedește că 
nu la toate nivelele calitatea este urmărită cu suficientă 
răspundere, că trebuie schimbată optica actuală asupra 
calității într-o concepție nouă. Să se dovedească prin fapte 
că problema calității — Ia Uricani calitatea 
blemă! — este supusă rezolvării întregului 
organizația de partid, e capabilă să acționeze 
pentru onorarea acestui indicator prioritar.

(Urmare din pag. 1)
produceri sau compoziții, por. 
trete, flori și naturi statice, 
toate cuceresc prin luminozi
tate și căldură, printr-o nea
semuit de plăcută îmbinare a 
culorilor. „Culori de toamnă". 
„Uliță din satul meu", „Peisaj 
de iarnă", „Flori de toamnă", 
„Biserica Voroneț" și „Biserica 
Moldovița", ori portretele „Ion 
Creangă", „George Coșbuc" 
ș.a., toate se imprimă pe re
tina vizitatorului cu puterea de 
sugestie a celui mai reușit u- 
lei sau acuarelă ieșite de sub 
penelul maeștrilor picturii.

Prin toate lucrările, Liviu 
Doctor a căutat și a reușit cu 
prisosință să cucerească noi 
adepți pentru frumos, să ofe
re tuturor vizitatorilor săi mo
mente rare d« caldă si since
ră delectare. Pentru că, nume
roasele sale tablouri, exoresia 
măiestriei și ingeniozității se 
insiruie și nu se uită asemeni 
versurilor nepieritoare ale unei 
minunate balade a frumosu
lui.

„menajamente"

tov. Bot Ernest 
schimbat din 
responsabil".

Deci, dacă o 
seamă primul 
ponsabiiul a fost schimbat.

funcția

este o pro- 
colectiv, că 
cu eficiență

De pe foile de 
arbitraj (cu și fără 

comentarii)
• Ștefan Mareș (arbitrul 

meciului Minerul Aninoasa 
— Preparatorul Rupeni) s 
„Remarc sportivitatea am
belor echipe care m-au aju
tat la conducerea meciului. 
Echipele au fost preocupa
te de joc și nu de... arbitri. 
Nota maximă !“

• Gavril Iancu (conducă
torul partidei Minerul Vul- 
< an — Preparația Petrila): 
„Publicul — competent șl 
obiectiv. Și-a încurajat 
formația și atunci cînd era 
dominată. T-am avertizat pe 
Urîțescu și Mircea Cugerea- 
nu pentru joc periculos..."

• Francisc Barna (arbi
trul meciului Minerul Uri
cani — Streiul Baru) : „Ju
cătorii SSnduIache și Udres- 
cu au fost avertizați pentru 
ioc brutal. Am fost nevoiți 
să arbitrăm în... doi, fiind
că arbitrul de linie. Tibe- 
riu Szabo, a absentat. In 
timpul partidei, o parte din 
spectatori a adus injurii 
arbitrilor de linie. De a- 
semenea. îi instigau pe Ju
cătorii eezdă să-și lovească 
adversarii.

• Iosif Pall (arbitrul me
ciului Preparația Coroești — 
Energia Paroșeni): „Pentru 
joc dur și vociferări am a- 
vertizat ambele echipe, iar 
în min. 78 l-am eliminat de 
pe teren pe Dan Olteanu 
(Preparația) pentru injurii 
la adresa mea..."

Prof. Dorel VLADISLAV, 
prim-vicepreședinte 

al C.M.E.F.S.

De la conducerea coope
rativei „Unirea" din Petro
șani am primit două răs
punsuri la articolele publi
cate în 
finețe", 
aprilie, 
mente" 
aprilie 
răspuns, datat din 
spune: „Urmare
lui... vă informăm 
secției mecanică fină 
Aeroport a fost schimbat". 
Din al doilea răspuns, da
tat din 9 mai, am reținut:

„Urmare articolului... vă 
facem cunoscut că s-au luat 
măsuri ca pînă Ia 15 mai

ziarul nostru „Cu 
în nr. 7 301, din 25 
Și .
în nr. 7 304 din 28 

primul
7 mai, se 
articolu- 
că șeful 

din

„Fără menaj a-

a.c. in

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

ț o ...

să luăm 
răspuns,

comentariires

Editha Gongola și 
documentația

„inginerul șef 
microîntreprinderii...

„Directoarea" 
Socoliuc studiază

alDacă ne orientăm după 
doilea, schimbarea încă nu 
s-a făcut. Ce să înțelegem ?

Un răspuns prompt 
primit de la Exploatarea de 
gospodărire locativă (fost 
I.G.L.) din Petroșani, la ar
ticolul cu titlul de mai sus, 
publicat în ziarul nostru nr. 
7304 din 28 aprilie. Din răs
puns 
„Blocul
Roaită 
nificat 
zolației 
în trimestrul II. respectiv, 
în luna iunie a.c."

Conform promisiunii din 
titlul articolului, deocam
dată nu mai facem comen
tarii asupra situației. Aștep
tăm !

redăm esențialul: 
nr. 9 din str. Vasile 
Petroșani este pla- 
pentru repararea i- 
hidrofuge la terasă,

■

Mica publicitate
VIND autoturism „Wartburg 

Lux“. Lupeni, str. Steagul roșu 
nr. 2, cartier Tudor Vladimi- 
rescu (Braia).

Am putut vedea in atelie
rul de tîmplărie mobilier 
pentru grădiniță executat cu 
multă migală și responsabili
tate care constă în bănci și 
măsuțe, apoi bănci școlare, 
lampadare din fier forjat și 
300 de compose școlare exe
cutate, de asemenea, cu o 
măiestrie de invidiat. Atelie
rul de lăcătușerie este foarte 
bine utilat : 18 bucăți (deo
camdată) menghine, ghiloti
nă, mașină de găurit electri
că, polizoare, aparatură de su
dură electrică, toate făcînd 
parte din dotarea minei Pe
trila și a inspectoratului șco
lar. In atelierul de croitorie

cu migală. De asemenea, ta
blourile din paie, gherghefu
rile fac o prețioasă parte din 
munca tinerelor vlăstare.

La plecare, profesoara Lu
cia Daniel, directoarea Scolii 
generale nr. 1 Petrila, a ținut 
să ne atragă 
supra unui 
In biroul 
prinderii, „directoarea' 
ditha Gongola și „inginerul 
șef" Nicu Socoliuc erau aple
cați asupra dosarului cu „do
cumentația", microîntrcprin- 
derii...

...cu cea moi mare respon
sabilitate.

atenția a- 
amărmnt. 

miarointre-
E-

p

SPORT • SPORT • SPORT

Agenda campionatului județean de fotbal
Mai puțin partida dintre 

Utilajul Petroșani și Parîngul 
Lonea (amînată din cauza te
renului impracticabil din Pe
trila), toate celelalte patru 
jocuri s-au disputat fără a 
consemna o surpriză.

In clasamentul general, sin
gura schimbare produsă este 
aceea că Minerul Aninoasa, 
de pe locul trei a trecut pe 
locul doi, aceasta datorită 
faptului că Parîngul Lonea 
nu șî-a susținut partida pro
gramată. Să trecem succint în 
revistă partidele disputate :

« MINERUL VULCAN — 
PREPARAȚIA PETRILA 4—0 
(1—0). Forma bună a jucăto
rilor vulcăneni, manifestată în 
acest retur de campionat, a 
fost concretizată și cu acest 
prilej prin cele patru goluri 
înscrise unei echipe care nu 
prea a fost obișnuită cu ase
menea scoruri. Echipa oaspe
ților a opus o dîrză rezisten
ță doar în primele 30 de mi
nute, după care, treptat, po
tențialul fizic a început să-și 
spună cuvîntul... Golurile au 
fost marcate de lacov (min. 
30), Mayoși (min. 47 și 78) și 
Cherer (min. 62). La juniori : 
1—I.

părătorilor echipei gazdă, 
oaspeții deschid scorul chiar 
în minutul 2. al jocului prin 
Danciu, reușind să păstreze 
acest avans pînă la terminarea 
reprizei. Echipa antrenată de 
instructorul Ion Bușu, deși 
vădește superioritate teritori
ală irosește ocazii 
înscrie. In partea 
jocului, uricănenii 
tuși .să înscrie de 
prin Jianu și Venczer, fără să 
mai primească niciunul...

La juniori : 3—0 pentru Mi
nerul Uricani.

bune de a 
a doua a 
reușesc to- 
două ori

du-se încă trei goluri — două 
de către gazde prin Makai și 
Șiling și unul de oaspeți — 
autor Niță — și astfel gazde
le obțin o victorie meritată.

La juniori : 3—1 pentrb 
gazde. De notat că echipa ju
niorilor din Paroșeni s-a pre
zentat la acest joc doar cu 9 
jucători (!!).

4 MINERUL ANINOASA
— PREPARATORUL LUPENI
2—1 (1—1). Subapreciindu-și

> MINERUL URICANI — 
STREIUL BARU 2—1 (0—1). 
Profitînd de o greșală a a-

♦ PREPARAȚIA CORO
EȘTI — ENERGIA PARO
ȘENI 4—3 (2—1). Cea mai 
disputată partidă din cadrul 
etapei a XV-a, încheiată cu 
victorie la numai un gol di
ferență de echipa preparato
rilor din Coroești. Ritmul im
pus încă de la început de ju
cătorii gazdă face ca tabela de 
marcaj să arate 2—0 în min. 
10, ambele goluri fiind opera 
Iui Grigore Mihai.

; Energeticienii nu se demo
ralizează. prestează și ei un 
joc in viteză și ca urmare a 
unei superiorități în jocul de 
cîmp reușesc egalarea în min. 
65 prin Petcu și Abraham. In 
finalul partidei, jocul este din 
nou aprig disputat, înscriin-

echi- 
trezit 
golul 
min. 
bună

partenerul de întrecere, 
pa din Aninoasa s-a 
condusă cu 1—0, prin 
marcat de Romanți în 
24, care a fructificat o 
ocazie.

Egalarea se produce cu trei 
minute înaintea epuizării pri
mei reprize — autor Broască. 
Golul victoriei este realizat în 
min. 80, de către Vaier Gu- 
dacu.

Staicu BĂLOI

Clasamentul
1) Minerul Vulcan 15 12 1 2 50—12 25
2) Minerul Aninoasa 15 11 0 4 45—16 22
3) Parîngul Lonea 14 10 1 3 42—11 21
4) Minerul Uricani 15 8 0 7 20—23 16
5) Energia Paroșeni 15 7 1 7 38—30 15
6) Preparatorul Lupeni 15 5 1 9 29—34 11
7) Preparația Petrila 15 5 1 9 23—33 11
8) Preparația Coroești 15 5 1 9 23—50 11
9) Utilajul Petroșani 14 4 1 9 15—49 9

10) Streiul Baru 15 3 1 11 17—44 7

Etapa viitoare
(20 mai)

Parîngul Lonea — Minerul torul Lupeni Minerul Uri-
Vulcan : Preparația Petrila — câni; 

rația
Streiul 

Coroești
Baru — Prepa- 
: Energia Paro-

Minerul Aninoasa ; Prepara- șeni -— Utilajul Petroșani.

Atrage atenția salariaților din u nitățile sale că Ie revine obligația să 
cunoască și să respecte cu strictețe, în activitatea zilnică, normele de 
securitate și igienă a muncii, instru cțiunile referitoare la aceste norme 
și legislația muncii.

PENTRU A VA ÎNDEPLINI OBLIGA
ȚIILE DE SERVICIU IN DEPLINA SE
CURITATE A MUNCII ȘI A FI FERIȚI 
DE ACCIDENTE, RESPECTAȚI CU 
STRICTEȚE URMĂTOARELE REGULI:

— Să se folosească grilajul metalic și 
reductorul cu manometre Ia butoiul cu 
bere; nu se vor folosi butoaie care pre
zintă crăpături, iar barmana este obligată 
să verifice buna funcționare a tubului de 
bioxid de carbon.

— Depozitele trebuie să corespundă în- 
trutotul operațiunilor în flux continuu, 
care să permită executarea rapidă a des
cărcării mărfurilor, a desfacerii, stocării, 
reambalării și expedierii lor.

— Vasele care au conținut vinuri tari sau 
rachiu să nu fie afumate sub nici un 
motiv . deoarece se pot aprinde vaporii 
de alcool, și da naștere la incendii și ac
cidente.

— Manipularea frigiderelor care nece
sită această operație să se efectueze nu
mai de către persoane calificate și care 
să cunoască bine modul de exploatare a 
instalațiilor și tehnica securității muncii.

— Este interzisă depozitarea diferitelor 
materiale și ambalaje pe dulapuri, vitri
ne, precum și pe celelalte spații frigorifi
ce.

— O ATENT1E SPORITA SE VA
CORDA RESPECTĂRII REGULILOR 
MANIPULĂRII ȘI FUNCȚIONARII MA
ȘINII DE PREPARAT ÎNGHEȚATA. îna
inte de a o pune în funcțiune, mașina se 
verifică dacă dispozitivul de amestec este 
corect montat, dacă cazanul este corect 
instalat.

In timpul amestecării compoziției în
ghețatei, este interzisă introducerea dife
ritelor obiecte (lingurițe, scafe) în cazan.

— Spălarea paharelor este necesar să 
se facă cu apă caldă, după care să se 
clătească cu apă rece, așezîndu-se apoi 
într-o tavă avînd fundul perforat, ca să 
se scurgă apa de pe ele.

— In toate unitățile să se asigure o 
ventilație normală pe cale naturală, prin 
deschiderea ușii sau a geamurilor.

— In timpul iernii, grupurile sanitare 
trebuie să fie încălzite.

— La încărcatul și descărcatul butoaie
lor cu bere trebuie să se folosească pîr- 
ghiile înclinate pentru a nu fi trîntite, 
căci ar da loc la explozii. Sticlele cu bere 
nu trebuie ținute Ia soare (expuse la căl
dură). Interdicții la umplerea și manipularea sifoanelor

A-

— Vasele de amestec și expansiune, pre
cum și tuburile de bioxid de carbon vor 
fi prevăzute cu manometre și ventil 
siguranță.

— Tuburile de bioxid de carbon goale, 
vor fi .depozitate numai culcate.

— Tuburile prin care se face umplerea, 
așezate vertical, vor fi fixate de perete 
printr-o legătură cu lanț sau brățară me
talică.

— Operația de umplere, la orice presiu
ne, va începe numai după Ce lucrătorii 
respectivi au fost instruiți și li s-au pus la 
dispoziție dispozitivele de protecție pre
văzute șl numai prin folosirea coșului me
talic bine 
lungimea 
umple.

— Este

de

fixat de aparat cu diametrul și 
corespunzătoare sticlei care se

interzisă depozitarea lăzilor 
sifon unele peste altele sau pe căile 
acces.

— La 
prinde 
gazoase 
nu se rupe sau desface din locul fixat, 
producînd astfel explozie prin cădere.

Aplicarea 
protecție a 
tății la locul 
tatea zilnică 
fiecărui salariat din 
iar împotriva celor care se abat de la 
aceste reguli se iau severe măsuri disci
plinare .

LUCRATORI DIN UNITĂȚILE T.A.P.L.! 
Respectînd normele de tehnica securității 
și protecția muncii, evitați orice fel de 
accident, vă puteți îndeplini în condiții 
optime sarcinile de serviciu.

cu 
de

va 
apei

manipulare, sifonul nu se 
de maneta de evacuare a 
(dispozitivul metalic) pentru a

riguroasă a măsurilor de 
muncii și tehnica securi- 

unde se desfășoară activi- 
în întreprindere, revine 

unitățile T.A.P.L.

masculin petroșănean 
din nou redivivus !

HandbalulIlauriCununa
a unei reușite depline J

Dacă duminică dimineața 
iubitorii handbalului din Pe
troșani au trăit momente în 
care au simțit gustul amar al 
resemnării, văzînd cum re
prezentantele echipei Jiul 
și-au semnat iremediabilul 
verdict al retrogradării din 
eșalonul secund al diviziona
relor feminine, spulberîndu- 
se astfel, prin insuccesul în
registrat pe propriul teren și 
ultima lor șansă de supra
viețuire, iată că seara, o ves
te răspîndită. cu repeziciunea 
unui eveniment, le-a um
plut inimile de bucurie. To
tuși, handbalul petroșănean 
nu a fost eliminat complet ,de 
pe arena întrecerilor compe- 
tiționale de nivel republican. 
Reprezentanții echipei mas
culine Știința au reintrat, în 
urma unor evoluții spectacu
loase din nou în divizia B. 
Cîștigîndu-și dreptul _ de par
ticipare la turneul final de 
calificare pentru divizia B. 
disputat la Sibiu între 11—13 
mai a.c . care a constituit un 
«•ritabil examen al discer-

nerii valorice a celor mai 
redutabile formații campioa
ne județene, calificate în e- 
tapele zonale, disputate ante
rior. Știința Petroșani, avînd 
o comportare deosebit de bu
nă, a reușit să urce pe cel 
mai înalt podium, dovedin- 
du-se a fi de departe cea 
mai valoroasă participantă la 
această confruntare handba
listică.

Amănunte despre acest tur
neu am aflat din discuția 
purtată cu antrenorul „7“-lui 
petroșănean, profesorul Vasile 
Mărgulescu :

— Dorința noastră ardentă 
de a reveni din nou în eșa
lonul divizionarelor B am 
reușit să o materializăm fap
tic. Contracandidatele noas
tre în această tentativă 
cucerire a supremației, 
fost echipele M.E.V.A. 
beta-Turnu Severin, 1 
na Cluj și Voința Sighișoara, 
fostă divizignară A, pe care 
am izbutit să le surclasăm cu 
scorurile de 28—13, 14—6,
respectiv, 8—5. Superiorita-

de
au

Dro-
Medici-

Ionel ȚABREA

valoare 
să obți-

echipei 
în parti- 

în 
duminică,

tea tehnico-tact'ică a 
și-a spus cuvîntul 
dele susținute, mai ales
cea
cînd în compania sighișore- 
nilor, pe o ploaie torențială 
se impunea adoptarea 
turnuri a jocului în nota u- 
nui atac prelungit la maxim. 
Iar băieții pe care-i antrenez 
s-au conformat întrut'otul 
cestei cerințe, reușind să 
vingă.

— Cine s-a remarcat 
mod deosebit ?

— O apreciere 
sens ar fi poate subiectivă. 
Pentru că toți jucătorii s-au 
comportat peste așteptări, e- 
talîndu-și fiecare pe parcur
sul întîlnirilor capacitatea 
lor de luptă, valențele lor va
lorice, sub aspect tehnico-tae- 
tic, dăruirea cu care au știut 
să abordeze aceste partide cu 
o miză de asemenea anver
gură. Și aceste remarci sînt 
pe deplin justificate dacă ne 
gîndim că în cele trei 
ciuri susținute nu am 
conduși sau măcar i

decisivă, de

unei

a- 
în-

în

în acest

i me- 
fost 

egalați

De 
de 

am 
dele-

nici un moment, dominarea 
noastră fiind evidentă, 
altfel, pentru concepția 
joc pe care am etalat-o 
fost felicitați de către
gatul F.R.H., Dinu Rahovea- 
nu, întrunind de asemenea, 
sufragiile unanime ale spec
tatorilor sibieni. Alături de 
noi în acele momente de ma
ximă tensiune ale jocului 
i-am avut și pe componenții 
lotului de rugby ai Științei, 
pe profesorii Aurel Suciu și 
Ironim Ceacu, care ne-au în
curajat și sprijinit moral pe 
tot parcursul meciurilor.

— Care a fost componența 
lotului utilizat la acest tur
neu ?

— Formula de joc a fost 
alcătuită de Loy, Bocănici, 
Marincan, Bora, ing. Popo- 
vici, Mastici, Lupui, Flețan, 
Gliga, Szemeș, Brănișteanu 
și Vesa.

— Cum veți aborda viitoa
rele partide din tur ?

— Doresc foarte mult ca
în campionat să pot utiliza 
actualii componenți ai echi-

pei, care constituie 
mație omogenă, de o 
ridicată. Vom încerca 
nem numai victorii acasă și 
chiar promitem să realizăm 
și puncte în deplasare. Am 
convingerea că despre hand- 
baliștii Științei se va mai 
vorbi încă.

Iată așadar că nenumăra
tele ore <fe antrenament, dis
ciplina jucătorilor, corelate 
cu hotărîrea lor de a evolua 
în competițiile superioare ale 
handbalului autohton și-au 
arătat roadele. Băieții de la 
Știința, conduși^cu competen
ță și pasiune de tînărul lor 
antrenor „Sică" Mărgulescu, 
au avut meritul de a reuși să 
se înscrie din nou la cuvînt 
în disputele divizionarelor B, 
nedezmințind tradiția hand
balului petroșănean, care în 
această primăvară a cunoscut 
din nou un redivivus. Un sin
cer bravo Științei și urări de 
succese în viitorul campio
nat.
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Sesiunea Comisiei economice a 0. III. II
pentru Europa

GENEVA 15 (Agerpres). —
In cadrul dezbaterilor 
fășurate în diferitele 
mitete de lucru ale 
lei de-a 28-a sesiuni a Comi
siei Economice a O.N.U. pen
tru Europa, au luat cuvîntul 
reprezentanți ai României. In 
comitetul sesional consacrat 
activității organelor subsidiare 
ale comisiei, raportul introduc
tiv, privitor la activitatea con
silierilor guvernamentali pen
tru știință și tehnologie, a fost 
prezentat de Radu Negru (Ro
mânia), în calitate de președin
te al primei sesiuni a acestui 
organism. In cadrul dezbateri
lor care au urmat, delegatul 
român, G. Matache, a salutat 
includerea între activitățile 
prioritare ale Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
a problemelor privind știința 
și tehnologia, care joacă un 
rol tot mai important în dez
voltarea economiilor naționale 
în vederea valorificării eficace 
a resurselor naturale ale sta
telor, pentru 
condițiilor 
relor. El a 
teme care 
programul 
comisiei, de colaborare între 
țările Europei, între care va
lorificarea superioară a resur
selor energetice și punerea în 

încheierea dezbaterilor In Comitetul

des- 
co- 
ce-

resurse, valori- 
surse de mate-

tJ v\

I
Prezențe
românești

E / /

Consultările preliminare privind 
reducerea trupelor și armamentelor

centrală

o

Reuniunea 
de la

multilaterală
Helsinki

îmbunătățirea 
de viată ale popoa- 
formulat o serie de 
■ar putea figura în 
pe tertmen lung al

valoare de noi 
ficarea de noi 
rii prime naturale, realizarea 
de noi sorturi de plante, siste
matizarea urbană, crearea de 
noi materiale semiconductoa
re, dezvoltarea de noi tehnici 
de calcul.

In comitetul transporturilor, 
delegatul român, Mircea Ma
nea, a relevat că atmosfera fa
vorabilă dezvoltării colaborării 
europene impune acestui orga
nism valorificarea tot mai e- 
ficientă a resurselor de care 
dispune pentru evaluarea pro
blemelor complexe în dome
niul transporturilor și alegerea 
celor mai potrivite căi pentru 
soluționarea lor. înfăptuirea 
programului de lucru al comi
tetului, a spus el, care reflec
tă preocuparea pentru abor
darea problemelor de interes 
general și de mare actualitate 
în acest domeniu, necesită a- 
dîncirea cooperării între state
le europene în cadrul oferit de 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa.

Vorbind în comitetul apei, 
el a subliniat largul schimb de 
experiență între țările membre 
ale comisiei desfășurat în do
meniul economiei apelor. El a 
amintit contribuția expertilor 
români la diferite aotivităti a- 
le comitetului și a apreciat că 
preocupările sale viitoare tre-

buie să fie orientate spre solu
tionarea unor probleme de cea 
mai mare actualitate care ar 
permite o mai bună elaborare 
și realizare la nivel national 
ale planurilor de amenajare a 
resurselor hidraulice, a acțiuni
lor de combatere a poluării a- 
pelor și a problemelor privind 
calitatea și volumul resurselor 
de apă.

In comitetul pentru energie 
electrică, delegatul român Ște
fan Mașu a apreciat importan
ta crescîndă acordată de Co
misia Economică a O.N.U. pen
tru Europa problemelor legate 
de punerea în valoare și con
sumul rational de resurse ener
getice, subliniind că acțiunile 
înscrise în preocupările de 
perspectivă ale acestui orga
nism sînt menite să contribuie 
la intensificarea cooperării în
tre statele Europene în dome
niul energeticii.

BUDAPESTA 15 (Ager
pres). — In capitala R.P. Un
gare, s-a deschis expoziția 
cu vinzare a mărfurilor ro
mânești, organizată de mare
le magazin universal „Dlvat- 
csarnok".

Deschiderea festivă a a- 
cestei manifestări, devenită 
tradițională în relațiile de 
colaborare directă dintre 
magazinul universal „Victo
ria" din București și maga
zinul „Dlvatcsarnok" din Bu
dapesta a avut loc în pre
zența adjunctului ministrului 
comerțului interior din R.P. 
Ungară, Molnar Karoly, și 
a secretarului general al 
Ministerului Comerțului in
terior al României, Constan
tina Arsene, precum și a di
rectorilor generali ai celor 
două mari unități comercia
le.

A fost prezent Ion Cotoț, 
ambasadonil României 
Budapesta.

pregătitoare de la

de lucru care se o- 
aspectele cooperării 
a continuat discuți-

HELSINKI 15 — Trimisul
special, Dumitru Ținu, trans
mite : Problemele ordinii de zi 
ale viitoarei conferințe pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa s-au aflat și marți în 
centrul dezbaterilor din cadrul 
reuniunii 
Helsinki.

Grupul 
cupă de 
culturale
ile asupra preambulului la a- 
cest capitol din agenda viitoa
rei conferințe. Deși în redac
tarea documentelor res
pective s-au înregistrat, așa 
după cum s-a mai anunțat, o 
serie de progrese, în ultimele 
zile se constată o anumită 
stagnare, persistînd unele deo
sebiri de păreri în ce privește 
principiile ce trebuie să guver
neze cooperarea în aceste do
menii.

Luînd cuvîntul în ședința de 
marți, reprezentantul Români
ei, ambasadorul Valentin Lipat- 
ti, a relevat eă, în numeroase 
ocazii, participanții și-au

primat dorința ca lucrările re
uniunii multilaterale să nu se 
prelungească în mod inutil, 
ceea ce reclamă, în actuala si
tuație, eforturi concrete din 
partea fiecăruia pentru finali
zarea dezbaterilor, astfel încit 
prima fază a Conferinței euro
pene să poată avea loc cit 
mai curind posibil. Reprezen
tantul României a insistat a- 
supra desfășurării unei activi
tăți mai eficiente, pentru ur
gentarea pregătirilor. In acest 
scop, el a-propus ca, paralel 
cu dezbaterile în cadrul ple
nar, să se întreprindă ■ eforturi 
din partea autorilor de propu
neri pentru punerea de acord 
a diferitelor formulări ■ ale do
cumentelor 
care apoi să 
țîei grupului 
tă propunere
sprijin general, dîndu-i-se curs 
chiar în aceeași zi.

A continuat activitatea de re
dactare și în ce privește unele 
aspecte politice și juridice ale 
securității (circumscrise primu
lui capitol al ordinii de zi). 
Intr-un cadru mai larg ,cuprin- 
zînd autori de propuneri, s-a 
ajuns la un acord preliminar 
asupra textului referitor la 
respectarea principiilor relați
ilor dintre statele participante.

corespunzătoare, 
fie supuse aten- 
de lucru. Aceas- 
s-a bucurat de

economic al E. C> 0. Si 0. C.
NEW YORK 15 — Corespon

dentul Agerpres, Gț Alex'an- 
droaie, transmite t In Comite
tul economic al E.G.O.SjOă3. 
s-au încheiat dezbaterile pri
vind raportul Comitetului pen
tru resurse naturale asupra se- 
țiunii sale din luna februarie, 
de la New Delhi.

Luînd cuvîntul la dezbateri 
asupra acestui punct al agen
dei, reprezentantul român Tra
ian Chebeleu a subliniat înalta 
apreciere acordată de țara noas
tră activităților O.N.U. în do
meniul resurselor naturale, do
meniu tn care organizația poa
te ajuta efectiv țările în curs 
de dezvoltare, așa cum o do
vedesc rezultatele obținute pâ
nă în prezent.

Vorbitorul a relevat de ase-

E.<3X>.SjOX3.

necesitatea de a li se acorda 
o atenție corespunzătoare, ală
turi de studiile cu caracter glo
bal, precum și pe cea a preve
derii unei metode de informa
re mai operative în domeniul 
resurselor naturale — ca un 
complement la studiile menți
onate — o metodă care să poa
tă asigura accesul direct și 
imediat al celor interesați la 
informații. In context, vorbi
torul a subliniat necesitatea 
de a se examina cu seriozita
tea necesară propunerea de 
creare a unui serviciu inter
național, sub egida O.N.U., ca
re să concentreze date și in
formații referitoare la resur
sele naturale. De asemenea, el 
a relevat că O.N.U.

■

fntreprinderea „Progresu 1“ din Hanoi este cea mai mare tipografie din R. D. Vietnam. 
Evacuate, in mare parte, in timpul războiului, utilajele acestei întreprinderi sint acum in curs 
de reinstalare.

IN FOTO : Aspect din cadrul tipografiei „Progresul'* din Hanoi.

st trebui

VIENA 15 — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : In capitala Austriei con
tinuă, în ședință plenară, con
sultările preliminare privind 
reducerea trupelor și arma
mentelor în Europa centrală.

In cadrul ședinței de marți, 
prezidată de reprezentantul 
S.U.A., a fost deschisă seria 
intervențiilor rostite de condu
cătorii delegațiilor statelor 
participante asupra principale
lor probleme aflate in alentia 
consultărilor preliminare.

Reprezentantul Belgiei a re
levat. că „în . acest moment, 
cînd Europa privește cu mai 
multă încredere viitorul, ar fi 
cel puțin anacronică neinclu- 
derea, in cadrul negocierilor, 
a mijloacelor militare aflate 
pe continent". El a remarcat, 
legătura strînsă între convorbi
rile de ta Helsinki, consacra
te problemelor generale 
securității și. cooperării 
uropa. și consultările 
Viena,. caț.e tratează 
specifice . ale securității 
re ca un. aspect al 
ansamblu de probleme, 
nuritîndu-se pentru înfăptuirea 
unui complex de măsuri vizînd 
instaurarea și consolidarea u- 
nui climat de încredere, el a 
observat că reducerea trupelor 
din zona 'centrală a continen
tului nu trebuie să creeze de
zavantaje pentru nici una din 
părți. Pentru realizarea aces
tui scop, a continuat, el, este 
necesar s.ă se manifeste o a- 
bordare treptată, și metodică a 
problemelor, răbdare și încre
dere in utilitatea eforturilor 
depuse.

Reprezentantul Bulgariei, 
arătat că pentru adoptarea 
nor decizii într-o problemă 
tît de importantă ca reduce
rea trupelor și armamentelor 
în Europa, care interesează di
rect toate națiunile europene,

de 
Balcani, 
„Nu »»■ 

a spgs 
evoluției 

uri-

ale 
în E- 

de la 
aspecte 
milita- 

aceluiași ■ 
Pro-

a 
u- 
a-

este necesar ca la întîlnirea 
pregătitoare de la Viena să fie 
invitate, pe bază de egalitate, 
toate statele europene. In opi
nia noastră, a declarat el. ar 
fi potrivit să se discute, ulte
rior, problema participării la 
viitoarele negocieri a acestor 
state europene, inclusiv a țări
lor neutre. Vorbitorul a subli
niat dezvoltarea relațiilor 
bună vecinătate în 
remareînd în context: 
cludem posibilitatea 
el, ca în condițiile
cu succes a negocierilor 
vind reducerea trupelor și ar
mamentelor în Europa re-lra- 
lă să luăm în considerație, în 
viitor. discutarea problc - ei 
reducerii trupelor și armamen
telor în alte regiuni ale conti- 
nentplui".

Evidențiind evoluția prore 
siilui do destindere în Fnre-a, 
tendințele de sporire a înțele
gerii te iproce, incredulii și 
cooperării fruclugase caic n- 
vederează „o nouă 'alilate in 
relațiile inbrnati.ot)ăle“, ce va 
fi încyniinată, in pcesl an, de 
Copierinta pentru securitate șl 
cooperare, reprezentantul Ce
hoslovaciei a declarat că a- 
cest fapt creează o bază avan
tajoasă oentru negocierile de 
la Viena. Problema reducerii 
trupelor și armamentelor in 
Europa centrală, a continuat 
el trebuie să fie abordată în 
cadrul discuțiilor viitoare cu 
participarea tiiluror statelor in
teresate. Convingerea partici- 
panților la consultări că în 
acest domeniu nu trebuie a- 
doptată nici o măsură în de
trimentul securității vreuneia 
din părți, și că nici unul din 
statele partir mante nu trebuie 
să fie lezat de astfel de mă
suri, a declarat el, a jurat un 
rol important în- cursul activi
tăților de pînă acum ale 
sultărilor de la Viena,

cori’

Adunarea de la Conakry cu prilejul vizitei 
orodom J . 

/ 
1

CONAKRY 15 (Agerpres). — 
La Conakry, capitala Guineei, 
a avut loc o adunare, organi
zată cu prilejul vizitei în a- 
ceastă tară a lui Norodom Si- 
anuk, șeful statului cambodgi
an, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.). La adunare a parti
cipat și Mathieu Kerekou, pre
ședintele Republicii Dahoraey, 
aflat în vizită în Guineea.

In cuvîntarea sa, președinte
le Republicii Guineea, Seku 
Ture, a relevat interesul cu 
care poporul guineez-urmăreș
te lupta poporului cambodgian 
pentru libertatea patriei și asi
gurarea dreptului de a-și con
duce propriile treburi, de a-și 
făuri istoria în conformitate 
cu aspirațiile legitime pentru 
progres suveranitate, respon
sabilitate și demnitate. Expri-

victomîndu-și convingerea în 
ria luptei poporului cambodgi
an, Ahmed Seku Ture a subli
niat solidaritatea dintre popoa
rele Guineei și Cambodgiei și 
solidaritatea popoarelor A- 
siei și Africii. In încheiere, 
șeful de stat al Guineei a re
levat necesitatea instaurării u- 
nor relații democratice, de re
ală egalitate, între națiunile 
lumii.

Luînd cuvîntul, Norodom Si- 
anuk a adresat, în numele po
porului cambodgian, mulțumiri 
poporului și guvernului Guine
ei pentru solidaritatea lor cu 
lupta antiimperialistă a popo
rului Cambodgiei și a subli
niat trăsăturile comune ale lup
tei celor două popoare pentru 
libertate și progres, pentru o 
independență deplină și asiqu- 
rarea suveranității. El a ară-

re-tat că poporul cambodgian 
fuză să accepte o „pace" care 
ar perpetua un regim neoco
lonialist 
duce la 
tind să 
dreaptă.
ta sa vizită în zonele elibera
te ale Cambodgiei, Norodom 
Sianuk a arătat că toti condu
cătorii mișcării de rezistentă 
și combatanții armatei de eli
berare și-au exprimat holărî- 
rea de a nu accepta un com- 
t>rofnis politic cu intervenția 
americană și cu regimul de la 
Pnom Penh.----  <-----

la Pnom Penh și ar 
divizarea tării, prefe- 
cont.inue lupta sa 

Referindu-se la recen-

Ain
menea, importanța studiilor eu 
Caracter regional, subliniind

Rezoluție adoptată de sesiunea
U. N. C. T. A. D.

GENEVA (Ager-pw»), — 
Gea de-a 12-a sesiune a Consi
liului pentru Comerț șî Dezvol
tare al U.N.G.T.A.D. care și-a 
încheiat lucrările la Palatul 
Națiunilor, a adoptat o re
zoluție care subliniază nece
sitatea de a se acorda o 
atenție particulară interese
lor țărilor în curs de dez
voltare în eadrul negocieri
lor comerciale multilaterale 
ale G.A.T.T., care urmează 
să se desfășoare în toamna 
acestui an. Țările în curs de 
dezvoltare — subliniază do
cumentul — trebuie să aibă 
posibilitatea „de a participa 
din plin, în mod efectiv și 
continuu la toate fazele 
acestor negocieri".

După înscrierea pe orbită a laboratorului 
spațial „Skylab“

CAPE KENNEDY Î5 (Ager
pres). — Ca urmare a defecțiu
nii survenite după înscrierea 
pe orbită a laboratorului spa
țial, cînd două dintre panouri
le solare ale acestuia nu s-au 
desfăcut, directorul programu
lui „Skylab", William Schnei
der, a anun/at în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
luni noaptea, la Cape Kennedy,

■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■
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PRAG A 15 (Agerpres). —- 

După disputarea a 5 etape și 
a probei „prolog", contracro- 
nometru, care au însumat 
peste 700 de kilometri par
curși pe șoselele Cehoslova
ciei, participanții la cea de-a 
26-a ediție a competiției ciclis
te „Cursa Păcii" au petrecut 
ieri o binevenită zi de repaus 
în localitatea Tatranska Lom- 
nica de unde astăzi se va da 
startul în etapa a 6-a, carava
na ciclistă urmînd să intre pe 
teritoriul Poloniei. Prima 
treime a cursei a fost pasio
nantă prin desfășurarea sa, 
tricoul galben schimbîndu-se 
de mai multe ori pentru ca 
acum să se afle pe umerii ru
tierului polonez Ryszard 
Szurkowski, angajat în tenta
tiva de a cuceri a treia oară 
cea mai importantă competi

să acorde, în viitor, o atenție 
sporită problemelor energiei.

Consacrindu-și lucrările în 
principal analizării interde
pendenței problemelor pri
vind comerțul, finanțarea 
dezvoltării și situația mone
tară internațională, sesiu
nea Consiliului U.N.C.T.A.D. 
a hotărît să acorde o atenție 
deosebită progreselor reali
zate la negocierile comercia
le din «adrul G.A.T.T. și 
dezbaterilor asupra refor
mei sistemului monetar din 
cadrul Fondului Monetar 
Internațional, în vederea asi
gurări unei contribuții efec
tive a U.N.C.T.A.D. la spri
jinirea pe plan internațional 
a eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare, vizînd pro
gresul lor economie și social.

că echipajul format din astro- 
nautii Charles Conrad, Joseph 
Kerwin și Paul Weitz urmează 
să fie lansat în spațiu dumini
că la ora 15,00 G.M.T. In felul 
acesta, prima misiune a progra
mului „Skylab" ar putea dura, 
in cel mai fericit caz, 21 de zi
le (cu șapte zile mai pufin de- 
cit se prevăzuse anterior) și 
cel pu/in 16-17 zile.

ție din lume a cicliștilor a- 
matori. De altfel, sportivii po
lonezi au dominat pînă acum 
întrecerea, ocupînd primele 
locuri în clasamentele gene
rale. Nivelul tehnic al cursei 
este apreciabil dacă ținem 
seama că media orară gene
rală a celor 5 etape este de 
peste 43 kilometri. In această 
dispută aprigă, cicliștii români 
s-au acomodat mai greu, dar, 
după un start slab, ei au ur
cat de la locul 15 pe locul 8 
în clasamentul pe ecnipe, iar 
Vasile Selejan ocupă locul 10 
în clasamentul individual.

BERLIN 15 (Agerpres). — 
La Leipzig s-au desfășurat lu
crările celei de-a 18-a sesiuni 
a Comitetului executiv al Fe
derației internaționale de

Comunicatul de presă al forțelor 
patriotice laoțiene

+ Guvernele R.D. Germane 
și Japoniei au căzut de a- 
cord să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasa
dă, s-a anunțat la 15 mai, la 
Moscova în urma convorbiri
lor purtate de Wmbasadorii ce
lor două țări în U.R.S.S.

+ Participînd la prima sa 
conferință de presă în calita
te de ministru al afacerilor 
externe al Olandei, Van der 
Stoel a abordat, între altele, 
problema relațiilor Est-Vest. El 
a afirmat în această privință 
că „trebuie căutate toate for
mele concrete de cooperare 
între Est și Vest".

+ Președintele Republicii A- 
frica Centrală (R.A.C.), Jean 
Bedel Bokassa, și-a încheiat 
vizita oficială în Mauriciu, un
de a avut convorbiri cu primul 
ministru al acestei țări și cu 
alte oficialități.

Guvernul panamez doreș
te ca viitorul acord cu Statele 
Unite privind statutul Canalu
lui Panama să reflecte, profun
dele schimbări care au avut 
loc în lume, a declarat minis
trul panamez al afacerilor ex
terne, Juan Antonio Tack.

+ Ea palatul Hoffburg 
s-au încheiat dezbaterile ge

fotbal. Printre hotărîrile luate 
in cadrul acestei reuniuni fi
gurează și constituirea unei 
comisii de studiu, însrăcinate 
să elaboreze un proiect privi
tor la numărul de echipe par
ticipante la faza finală a cam
pionatului mondial. O parte 
dintre delegați au cerut ca 
numărul finalistelor să fie re
dus de Ia 16 la 12, contrar 
propunerii federației argenti- 
niene care solicita sporirea 
numărului echipelor finaliste 
la 24. Comitetul a studiat pro
gramul turneului final al cam
pionatului mondial din anul 
1974, luînd cunoștință de con
dițiile de desfășurare a com
petiției, prezentate de delega
ții R. F. Germania — gazda 
întrecerilor Cupei mondiale.

A fost examinată, de ase

nerale ale celei de-a Vll-a 
sesiuni a Consiliului O.N.U. 
pent'ru dezvoltarea industri
ală (ONUDI), la care au par
ticipat reprezentanții a 38 
de state membre ale Consi
liului.

Avione militare ale 
forțelor aeriene ale S.U.A., 
au continuat, în cursul zilei 
de marți, raidurile împotri
va diferitelor zone ale teri
toriului cambodgian. Atacu
rile avioanelor cu destinație 
tactică și strategică ameri
cane a» fost concentrate în 
special asupra regiunii 
Pnom Penhului și a căilor 
de comunicație rutieră sau 
fluvială care leagă acest 
oraș de alte regiuni ale țării.

> Luînd cuvîntul în ca- 
dTul lucrărilor reuniunii 
Consiliului Europei, care se 
desfășoară la Strassbourg, 
ministrul de externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschla- 
eger, a declarat că, în pre
zent, Europei Occidentale 1 
se oferă o șansă unică, 
prin existența condițiilor 
necesare angajării pe calea 
destinderii cu estul.

menea, problema participării 
Republicii Populare Chineze 
la activitatea Federației inter
naționale de fotbal.

MOSCOVA 15 (Agerpres).
— Turneul internațional 
masculin de volei organizat 
cu prilejul celei de-a 50-a ani
versări a clubului Armatei 
sovietice Ț.S.K.A., desfășurat 
la Moscova, a fost cîștigat de 
selecționata studențească a 
U.R.S.S. cu 5 puncte, urmată 
de Ț.S.K.A. — 4 puncte. Dukla 
Praga — 3 puncte, Legi a Var
șovia, Steaua București și 
Honved Budapesta cîte 1 
punct. Rezultate din ultima zi: 
Ț.S.K.A. — Steaua 3—0 ; Du
kla — Honved 3—0 ; Selecțio
nata studențească a U.R.S.S.
— Legia 3—0.

VIENTIANE 15 (Agerpres). 
— Phoun Sipaseuth, condu
cătorul delegației forțelor 
patriotice laoțiene la con
vorbirile cu partea repre- 
zentînd guvernul de la 
Vientiane a ținut, la repre
zentanța Frontului Patriotic 
Laoțian din Vientiane, o 
conferință de presă, în ca
drul căreia a dat citire unui 
comunicat de presă al for
țelor patriotice laoțiene și a 
răspuns la întrebări ale zia
riștilor.

Comunicatul de presă re
levă eforturile depuse de 
F.P.L. pentru aplicarea ri
guroasă a Acordului de res
tabilire a păcii și înțelegere 
națională în Laos și pentru

FILME
MIERCURI, 16 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Joe Hill; Republica: 
Grăsuna; PETRILA: Ceai- 
kovski ț LONEA — Minerul: 
Aventurile unei prințese ger
mane la curtea regelui Soa
re ; VULCAN: Colega mea 
vrăjitoarea ; URIC ANI: Pa
sărea liberă; LUPENI — Cul
tural : Sfirșitul Liubavinilor ; 
Muncitoresc : Trafic.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Drag mi-e cântecul și jocul; 
5,50 Ritm și tinerețe; 6,00— 
8,08 Radioprogramul dimineții; 
8,08 Matineu muzical ; 8,30 
La microfon, melodia prefe
rată ; 9,00 Buletin de știri;
9,30 Viața cărților ; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Pe Mu
reș și pe Tîrnave; 10,30
Vreau să știu; 11,00 Buletin 
de știri; 1145 Litera și spi

a se ajunge la Încheierea 
unui protocol asupid detal: 
ilor privind regleirenteri 
problemelor politice si miV- 
tare, conform prevederilor 
Acordului. In acest sens, se 
arată că Fumi Von ?it. re
prezentant special nlehipo- 
tențiar al prințului S-ivanu- 
vong la Vient i ne. a avut 
convorbiri cu prințul Suvan- 
na Fuma și cu repreznitsțfi- 
tul special plerrpotențiar a) 
acestuia, Plienc . nOngsavan, 
căruia i-a înmînat o copie,’a 
proiectului de protocol con- 
ținînd propuneri rezonabile 
asupra detaliilor privind re
glementarea problemelor po
litice. și militare. Dar, arată 
comunicatul de presă, cercu

ritul legii ; 11,30 Suita a Il-a 
„Arteziana" de Georges Bi
zet ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săpitămînii.; 14,40 Din opere
tele lui Filaret Barbu ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Fișier 
editorial; 15,15 Cîntă Maria 
Păunescu și Victor Radu ;
15,30 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15
Partidul ni-e mîndria ; 16,35 
Melodii de H. Mălinaanu ; 
17,00 Suita simfonică „Povești 
din Grui" ; 17,30 Concert de 
muzică populară ; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări;
21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 2.1,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

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

rile cele mai "reacționare din 
cadrul părții de la Vientiane 
au ridicat tot felul de obsta
cole în calea negocierilor, 
astfel îneît s-a ajuns la 
amînarea acestora. \

Gondamnînd încercările ex
tremei drepte laoțiene de a 
sabota baza politică și cea 
juridică ale acordului sem
nat la' Vientiane la 21 februa
rie 1973, comunicatul de pre
să al forțelor patriotice lao
țiene cere părții de la 
Vientiane ■ să poarte ■■ convor
biri 'Sincere în vederea re
glementării grabnice a deta
liilor privind problemele 
militare și politice.

9,30 Micii , meșteri mari 
Construcții... montaje;

1.0,00 Telex ;
10,05 Ancheta TV. (reluare); 

Medicamentul — A- 
liat sau dușman ?

10.45 Film seria) : „Umbre
le dispar în plină zi";

11(50 La ordinea zilei. Azi 
județul Brăila ;

12,05 Revista literară TV nr. 
1 (reluare);

13,05 Telejurnal;
16,00 Fotbal : Rapid — F.C. 

Constanta (divizia A). 
In pauză tragerea pro- 
noexpres;

17.45 Curs de limba germană. 
Lecția a 53-a ;

18,15 Semnificații. 1 848 —
idei . regeneratoare. Do
cumentar TV. ;

18,40 Muzica. lașul muzical ;
19,00 Timp și anotimp la a- 

gricultură ;
19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului po
por;

20,00 Teleobiectiv;

LA PAZ 15 (Agerpres). — 
In urma unei reuniuni a 
Consiliului de Miniștri, în 
Bolivia a fost declarată 4 /
rea de urgență, după d,_ * >-/ 
perirea unui complot vfeînd 
răsturnarea guvernului Hu
go Banzer, relatează agenți
ile Associated Press și Pren- 
sa Latina. Complotul, anun
ță surse guvernamentale din 
La Paz, a fost pus la cale 
de o serie de personaliteti 
militare și politice boliviene, 
sub conducerea fostului mi
nistru de interne, colonelul 
Andres Selich, unul din au
torii loviturii de stat din 
august 1971, care l-a adus la 
putere pe președ’ntele Huvo 
Banzer. Inițiatorii complotu
lui au fost arestați în cursul 
descinderii efectuate de ser
viciile secrete boliviene, la lo
cuința unui înalt îunctionar al 
Ministerului de Externe unde 
avea loc reuniunea pre
gătitoare a loviturii de stat. 
Se menționează că Anders 
Selich a murit.

1

20,15 Finala „Cupei cupe 
lor" la fotbal : A. C.
Milan ■ Leeds United 
Transmisiune directă 
de la Salonic ;

22,00 24 de ore : România în 
lume ;

22,40 Muzică ușoară cu Luki 
Marinescu ;

I
1 > ^*7^' -O

Valorile temperaturii inie 
gistrate în , cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani -j-20 
grade; Paring -+-12 grade.

Minimele ; Petroșani + 4 
grade ; Paring + 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme frumoa 
să. Ger variabil. Vint slab din 
sectorul nordic.
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