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Prima zi

Avansări suplimentare ia investiții

propun I
CREȘTEREA EFICIENȚEI

ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE
a angaja

mantelor în întrecerea socialistă

(103,5 la sută), Vui
ta sută) și Lupeni

îndeplinirea exemplară
0 PRIURE RECUNOSC A EOARE...

La minele Vâii Jiului

In trimestrul II, minerii iși

primele succese
Prima zi a trimestrului a debutat promițător pentru 

minerii Văii Jiului, prin realizarea integrală a sarcinilor 
de plan zilnice. O dovadă în plus că ritmicitatea, aprecia
tă ca una din caracteristicile activității productive a tri
mestrului anterior, se va menține și in continuare, per- 
mițînd obținerea unor noi succese în muncă.

După încheierea primei zile de lucru a lunii aprilie, 
pe panoul fruntașilor figurează la loc de cinste colecti
vele exploatărilor miniere Petrila și Dilja, care au ra
portat îndeplinirea sarcinilor zilnice de plan în pro
porție de peste 110 la sută. Rezultate bune înregistrea
ză, de asemenea, minele Aninoasa 
can (102,9 la sută), Uricani (101 
(100,2 la sută).

Cu cei doi metri liniari de 
avansare, realizați într-o sin
gură zi, 1 aprilie. minerii 
din brigada condusă de Te
odor Flutur de la săparea 
puțului orb nr. 11 al minei 
Lonea. au făcut încă un pas. 
hotărît spre finalizarea unei 
importante etape din an
samblul de lucrări de in
vestiții pentru deschiderea 
noilor capacități de produc
ție situate deasupra orizon-

tului 200. în blocurile
VII și VIII. Aceasta înseam
nă o jumătate de metru li
niar realizat în plus față de 
sarcina zilnică care se adau
gă celor 4. ml suplimentar 
avansați în luna martie 
brigadă.

Semnificativ este că, 
sector, sarcina fizică de plan 
pe luna martie, la lucrările 
de deschidere, a fost depăși
tă cu peste 80 metri liniari.

Constructorii tocmai în
cetaseră lucrul pentru pau
za de masă cînd, în unul 
din apartamentele blocului 
52 din strada Viitorului, car
tierul „Aeroport" Petroșani, 
in care abia de cîteva luni 
s-au mutat locatarii, a 
izbucnit un incendiu. Doar 
firul de fum ce se scurgea 
pe dreptunghiul îngust al

valorist, ■ ajutat de zidarul 
SANDU NEDELEA, a ajuns 
cel clintii la fereastra largă 
a sufrageriei și, cu cîteva lo
vituri de cot, și-a făcut loc 
pentru a pătrunde înăuntru...

...„Fumul Inecăcfos îmi 
împiedica vederea, ne spu
nea după cîteva ore exca- 
vatoristul, eroul principal al 
întlmplării. Am alergat la

La Palatul Renublicii

Solemnitatea mint
ordine și medalii mor
Marți la amiază, la Palatul 

Republicii, a avut loc solem
nitatea înmînării de înalte or
dine și medalii conferite, prin 
Decret prezidențial, unor spor
tivi și activiști pe tărîm spor
tiv pentru comportarea re
marcabilă și ocuparea locului 
I la Campionatul mondial de 
handbal masculin — ediția 
1974 —, precum și pentru con
tribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea acestui sport și 
la ci’eșterea prestigiului spor
tului. românesc pe plan inter
național.

Înaltele distincții au fost 
înmînate de președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș. 
Manea Mănescu. Emil Drăgă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană, Cornel Bur
tică. Ion Ioniță.

Erau, de asemenea, prezenți 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Emil 
Bobu. ministrul de interne, 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistrul pentru problemele ti
neretului, Nicu 
vicepreședinte al
U.A.S.C.R., general-locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

Au fost distinși cu :
..Ordinul Muncii" clasa I to

varășii : Ștefan I. Birtalan, 
Cristian P. Gațu. Lucian C. 
Grigorescu. Gheorghe N. Ro
land Gunesch, Gavril Emeric 
A. Kicsid, Ghiță A. Licu, Cor- 
neliu P, Penu ;

Ordinul „Meritul Sportiv"

Ceaușescu, 
Consiliului

clasa I tovarășii : Adrian G. 
Cosma, Ioan P. Kunșzt Gher- 
mănescu, Nicolae 
Werner P. Stockl, 
G. Tudosie, Oprea 
Radu V. Voina ;

„Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a tovarășul Constantin I. 
Șerpe ;

Ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa a Il-a tovarășii : Marin 
Gh. Dan, Alexandru I. Dincă, 
Corneliu D. Oțelea, Gheorghe 
Gh. Săvescu, Cristian F. Țo- 
pescu, Eugen Gh. Trofin ;

Ordinul „Meritul Sportiv" 
clasa a III-a tovarășii : Liviu 
O. Bota, Costică N. Căpățînă, 
Pantelie P. Cîrligeanu, Ale
xandru N. Ilie, Ștefan I. Or
ban. Vasile V. Sidea, Irimie 
Mircea I. Stef ;

Medalia „Meritul Sportiv" 
clasa I tovarășii : Ludovic L. 
Berekmery. Mihai I. Cojoca
rii. Mircea I. Grabovschi.

în numele eomponenților 
reprezentativei naționale de 
handbal, căpitanul echipei, 
Cristian Gațu, a exprimat în 
cuvinte calde deosebita onoa
re și satisfacție de a fi primiți 
și decorați de președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Dacă în memorabila finală, a 
spus el. am avut emoții, ele 
nu depășesc ca intensitate pe 
cele de astăzi, cînd. aici — în 
fața dumneavoastră — dorim 
să închinăm victoria noastră 
finală și titlurile de campi
oni ai lumii celor trei mari 
evenimente pe care le trăieș
te anul acesta întregul po
por român — 
neavoastră în 
de președinte

S. Nedcf, 
Constantin 
Șt. Vlase,

alegerea dum- 
înalta funcție 
al Republicii

Tovarăși,

■II

vi- 
ni- 
•o- 
cel

Socialiste România, cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberă
rii și cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Vă asigurăm că — și în 
itor — nu vom precupeți 
mic pentru ca tricolorul 
mânesc să se inalțo pe
mai înalt catarg, iar handba
lul să rămînă unul din mai 
strălucitori ambasadori ai 
României pe tărîm sportiv.

Mulțumind din inimă pen
tru înaltele distincții, a vor
bit apoi sportivul Cornel 
Penu. în lupta pentru dobîn- 
direa celui de-al patrulea 
titlu mondial, a spus el, am 
fost animați de dorința fier
binte de a ne aduce prinosul 
de recunoștință partidului și 
statului nostru pentru minu
natele condiții de viață și 
pregătire asigurate tineretului. 
Sîntem mîndri, tovarășe pre
ședinte.
punem 
mânesc. 
modesta 
sporirea 
internațional al României so
cialiste.

Primit cu puternice aplau
ze de cei prezenți, a luat cu- 
vintul președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele adresate de pre
ședintele Republicii, felicitări
le și urările de noi succese 
au fost primite cu emoție, cu 
deosebită satisfacție de spor
tivi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut, apoi, 
cordial cu cei decorați.

că am reușit să im- 
din nou sportul ro- 

adueîndu-ne astfel 
noastră contribuție la 
prestigiului sportiv

(Agerpres)

încheind cu succes primul 
trimestru al anuiui, minerii 
Văii Jiului au pășit într-o no
uă perioadă de plan care păs- 
strează semnificații deosebite 
în contextul muncii pline de 
entuziasm și responsabilitate 
pe care o desfășoară între
gul popor. în acest an de o 
importanță deosebită în ridi
carea României socialiste pe 
culmile cele mai înalte ale 
civilizației și ale progresului.

Trimestrul II reprezintă un 
bun prilej de a confirma evo
luția ascendentă ce a caracte
rizat, în primele trei luni ale 
anului, activitatea tehnico-e- 
conomică desfășurată în uni
tățile miniere și constituie o 
etapă importantă în realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate în cinstea evenimente
lor majore ale acestui an — 
cea de a XXX-a aniversare 
a Eliberării patriei, și Congre
sul al XI-lea a partidului.

Analizele detaliate, temei
nic fundamentate, care au 
fost efectuate în cadrul tutu
ror unităților miniere au indi
cat că actualele capacități de 
nroducție se situează la nive
lul sarcinilor de plan, exis- 
tînd posibilități certe ca pre
vederile la extracția de căr
bune să fie îndeplinite și de
pășite în condiții de ritmici
tate a producției. Sporul de 
producție prevăzut, de 1,8 la

existente, 
de îndepli- 

optime a 
de cărbu- 
oameni ai

calității 
prepara-1
sfîrșitul 
realizat

sută. afe acoperirea necesară 
în''ctea ce privește Capacită
țile de producție 
astfel incit, alături 
nirea în condiții 
planului producției 
ne, colectivele de
muncii de la minele bazinu
lui vor avea condiții prielni
ce de a acorda o atenție spo
rită îmbunătățirii aspectelor 
calitative ale procesului de 
producție.

In noul trimestru, remarca
bilelor realizări obținute în 
primele luni ale anului la 
producția de cărbune, trebuie 
să le corespundă o îmbunătă
țire substanțială a 
cărbunelui expediat 
țiilor. Faptul că la 
trimestrului nu s-a
încadrarea în normele de ca
litate prevăzute, va trebui să 
constituie un prilej de analiză 
responsabilă în vederea iden
tificării tuturor rezervelor de 
natură organizatorică sau teh
nologică, capabile să asigure 
o calitate întrutotul corespun
zătoare cărbunelui de Valea 
Jiului.

Trimestrul al doilea al a- 
nului va trebui, de asemenea, 
să ma’rcheze un Progres cît 
mai accentuat în direcția 
lizării efective a uneia 
principalele cerințe ale 
lui 1974 — asigurarea 
înalt nivel de eficiență
nomică activității productive.

rea- 
din 

anu- 
unui 
eco-

Prin mobilizarea întregului 
potențial de creație tehnică, 
în direcția raționalizării flu
xului de producție, prin cre
area unei puternice opinii de 
masă împotriva fenomenelor 
de risipă, care mai persistă 
pe alocuri, va trebui să se a- 
sigure o reducere importantă 
a costurilor de producție, 
contribuind în felul acesta la 
economisirea materiilor pri
me, materialelor și energiei, 
la mai buna exploatare a uti
lajelor și instalațiilor din do
tare.

Pe lîngă desfășurarea acti
vității productive curente, co
lectivele de oameni ai muncii 
de la minele Văii Jiului vor 
trebui să desfășoare o acti
vitate susținută pentru onora
rea integrală a sarcinii de ma
re răspundere trasată de par
tid în scopul satisfacerii ne
cesităților energetice crescîn- 
de ale economiei naționale: 
dezvoltarea rapidă a capaci
tății de producție a bazinu
lui prin extinderea actuale
lor perimetre de exploatare și 
mecanizarea complexă a lu
crărilor din subteran. Rea
lizarea prevederilor de plan 
la lucrările de ■ deschideri și 
pregătiri în primul trimestru, 
menținerea sarcinilor la ace
lași nivel și în cursul perioa
dei următoare oferă posibili-

geamului 'deschis de' 7d CtT- 
mară trăda că în interior 
flăcările cuprinseseră mobi- 

. /ierul și avuția gospodarilor 
care locuiau aici. „Pe sem
ne e copilul .singur în cașă, 
și-au spus părerea cîțiva ' 
vecini care îi cunoșteau pe 

I locatari, iăr ușa de la in- 
I trate e încuiată".

Muncitorii din brigăzile 
de constructori conduse de 
DUMITRU POSTOLACHE 
și DUMITRU DOGARU au 

I adus în grabă scări pentru a 
se pătrunde în interiorul a- 

1 partamentului prin geam, la 
I etajul I. ION GOGU, exca-

I 
I
I
I 
I
I 
I

ci; glihdtir kt coprl, la 
plăpmdă care o cre- 
în pericol. Mi-era tea- 
viața lui. ...Am și eu 
acasă — Alexandru 

: mult. 
Mi-era' gîndul și inima la 
ei, ca și la toți copiii. De a- 
ceea cu primele gesturi am 
încercat 
fericire, copilul nu era 
casă. Intre timp ceilalți con
structori, cu 
nă, aduceau

paturi, 
ființa 
deam 
mă de 
doi fii 
și Dumitru. Ii iubesc

să-l găsesc.

(Continuare

Din 
în

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Doresc ca. în numele con
ducerii de partid și de stat 
precum și al meu personal, să 
vă adresez tuturor cele mai 
calde felicitări pentru victo
ria strălucită pe care ați ob
ținut-o la Berlin, cucerind 
pentru a patra oară titlul de 
campidni mondiali la hand
bal.

De asemenea , doresc să vă 
adresez felicitări cu prilejui 
înmînării acestor înalte dis
tincții și ordine ale Republicii 
Socialiste România.

Acordarea acestor ordine 
constituie o expresie a apre
cierii deosebite pe care con
ducerea de partid și de stat 
o dă handbalului românesc, 
eomponenților echipei națio
nale, care au știut să apere în 
mod demn culorile naționale

și să obțină această victorie.
Desigur, în fața handbalu

lui. ca și a celorlalte discipli
ne sportive, stau sarcini mari. 
Sper că exemplul echipei na
ționale de handbal va fi ur
mat și de sportivii din cele
lalte domenii, atît în confrun 
țările din diferitele competi
ții europene și mondiale, cît 
și în pregătirea pentru Olim
piadă. Cred că se va ține sea
ma de învățămintele Jocurilor 
Olimpice de la Munchen și 
se vor face asemenea pregătiri 
incit la Olimpiada viitoare să 
obținem realmente rezultate 
pe măsura posibilităților și 
condițiunilor pe care poporul, 
statul nostru, le creează ac
tivității sportive. Exemplul 
handbșliștilor .. .trebuie. .. <să 
însuflețească și să mobilizeze 
și celelalte echipe, pe ceilalți 
sportivi români — așa cum

exemplul pe care oamenii 
muncii din România îl dau 
în înfăptuirea programului 
de dezvoltare economico-so- 
cială — trebuie să constituie 
pentru sportivii patriei noas
tre un îndemn de a-și face 
fiecare datoria în condițiuni 
cît mai bune.

In ce privește pe handba- 
liști, sper să ne aducă și un 
al cincilea titlu de campioni 
mondiali. Ii anunț de pe acum 
că — așa cum se obișnuiește 
în sport — vom ridica șta
cheta de la „Ordinul Muncii", 
la Ordinul „23 August". 
(Aplauze puternice)

încă o dată vă felicit și vă 
urez multe succese în activi
tatea sportivă, în întreaga 
voastră activitate, mtilt-f sănă
tate și fericire! (Aplauze 
puternice)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ziaristul britanic Jonathan Steel

vecinii împreu- 
apă și focul în-

H. ANTON

in pag. a 3-a) I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialis
te România, a primit, marți 
dimineața, pe ziaristul brita-

Steel, corespon- 
mai multe țări 
ziarului „The

supleant al Comite-nic Jonathan 
dent pentru 
europene al 
Guardian".

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică,

membru 
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P. C. R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a acordat 
un interviu cotidianului lon
donez „The Guardian".

Un nou îronta! 
în funcție

La sectorul Livezeni al 
minei Dilja, brigăzile de in
vestiții conduse de comu
niștii Constantin Peloiu, 
ion Mitran și Gheorghe Ni- 
coară depun eforturi susți
nute pentru executarea lu
crărilor de deschidere a 
unor noi capacități de pro
ducție. De curînd abatajul 
frontal 
producă datorită îndeosebi 
muncii 
lui Constantin Peloiu.

6603 a început să

depuse de brigada

(Continuare in pag. a 3-a)

Foto : Ion LEONARDA mai plecat o garnitură de combustibil de la prepa rația cărbunelui din Lupeni.

r

Formarea 
despre lume și viață

concepțiilor materialist-științifice 

cerință a profilului 
moral-spiritual al omului nou

Interviu cu tovarășul ION RĂDULESCU, 
prim-secretar al comitetului de partid oraș Petrila

Conștiința socialistă a oamenilor muncii se bazează pe 
înțelegerea cauzelor generale ale dezvoltării lumii și vieții 
sociale în scopul folosirii în practică a legilor obiective care 
le guvernează. Rolul organizațiilor de partid în răspîndirea 
ideilor înaintate în rîndul maselor este în acest sens extrem 
de important, presupunînd o luptă perseverentă pentru în
vingerea rămășițelor vechii educații în mintea oamenilor, a 
vechiului mod de gindire individualist, mărginit de temeri, 
superstiții și prejudecăți, pentru combaterea influenței pe 
care o mai are ideologia mistică-idealistă.

O problemă principală care se pune pe acest tărîm este 
aceea de a face ca principiile de bază ale concepției despre

lurne a partidului să fie însușite tot mai profund, mai multi
lateral, mai creator de masele largi de oameni ai muncii. 
Aceasta presupune o muncă asiduă de răspîndire a ideilor 
filozofiei marxist-leniniste, ale materialismului dialectic și 
istoric, o muncă perseverentă, răbdătoare de explicare și 
de înrădăcinare a acestor principii în conștiința maselor, 
astfel îneît ele să le ajute atît în înțelegerea lumii ca o 
realitate vie, în continuă primenire cît și în practica soci
ală. Pentru a evidenția preocupările pe acest țărm ale orga
nizațiilor de partid din Petrila, 
tovarășului ION RĂDULESCU, 
lui orășenesc de partid.

am adresat cîteva întrebări 
prim-secretar al comitetu-
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• Conferința pentru securita

te și cooperare în Europa.
• Sesiunea Consiliului mi

nisterial al Organizației 
Unității Africane.

• Lucrările comitetului pre
gătitor al Conferinței pri
vind neproliferarea armelor 
nucleare.

(pagina a 4-a)

DIALOG CETĂȚENESC
• Cetățenii reclamă, E.G.L. înregistrează...
• Preocupați de înfrumusețarea cartierului. 

Serviciu „prompt și ireproșabil".
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„ȘTAFETA ANI
VERSĂRII"

Mîine dimineață, din 
cinci colțuri ale Văii 
Jiului (Cîmpu Iui 
Neag, Aninoasa, Ba
nița, Jieț și Paroșeni) 
Se declanșează „Șta
feta aniversării", cea

ÎNTREBARE: Se știe că 
un rol direct, extrem de im
portant în formarea con- 
cepției științifice despre lu
me și societate îl au cu
noștințele. economice. Ce s-a 
întreprins concret în ora
șul Petrila pentru ca oame
nii muncii, îndeosebi sa- 
lariații de la unitățile eco
nomice și tineretul, -. să-și 
însușească temeinice 
noștințe economice ?

carea economică a maselor. 
Dacă ne referim numai la re
țeaua învățămîntului de par
tid, putem arăta că din tota
lul cursurilor existente, 22 
sînt de profil economic. Pon-

bită cursurilor de perfecțio
nare unde sint cuprinși ingi
neri, tehnicieni, maiștri și 
o parte din muncitori. Perio
dic se prelucrează cu toți sa-

cu-

RĂSPUNS: Pornind de la 
faptul că întreaga muncă po- 
litico-cducativă servește în
făptuirii programului econo
mic. organele și organizațiile 
noastre de partid și-au spo
rit preocupările pentru trans
punerea în viață a măsurilor 
adoptate de conducerea parti
dului și statului privind edu

mai complexă manifes
tare pionierească, or
ganizată de Consiliul 
municipal al Organi
zației pionierilor, de
dicată zilei Eliberă
rii.

„Finalizarea" acțiu
nii (constind din con
stituirea de monogra
fii ale unităților de 
pionieri, albume ; din 
programe artistice și 
întreceri sportive) va 
avea loc în data de

Programul de educație 
socialistă în acțiune

derea. o dețin cursurile de 
studiere a politicii economice 
a P.C.R. și făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

La cele două exploatări mi
niere. Petrila și Lonea, pre
cum și la preparația cărbune
lui. se acordă o atenție deose-

lariații unităților economice 
actele normative și legislația 
cu caracter economic. In ace
lași timp, se fac expuneri pe 
diferite teme economice con
cretizate cu exemple de la 
locurile de muncă din unită
țile respective. Așa de exem-

piu, la E. M. Lonea s-au ex
pus temele Organizarea mun
cii într-un abataj frontal pe 
bază de ciclogramă, Organi
zarea muncii la săparea și 
betonarea unei galerii, Forma
rea cărbunelui și gene
za pămîntului, Scurt istoric al 
dezvoltării minei Lonea ș. a. 
Au fost organizate schimburi 
de experiență între brigăzi pe 
tema îmbunătățirea tavanu
lui artificial la abatajele fron
tale precum și schimburi de 
experiență între cele două 
exploatări miniere pe tema 
generalizării inițiativelor mun
citorești cum sînt Brigada de

Interviu realizat de 
Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

5 mai a. c., la Școala 
generală nr. 1 Petro
șani.

SCHIMB DE EXPE
RIENȚA

Astăzi, Ia orele 11 la 
Școala profesională 
comercială, are loc 
un schimb de expe
riență pe tema „As
pecte legate de in
struirea practică a 
elevilor și ucenicilor 
în timpul perioadei

de școlarizare, și in
tegrarea acestora în 
colectivele de muncă 
după absolvirea șco
lii". Participă, pe lin
gă cadrele didactice 
din școală și cadre 
de specialitate din mu
nicipiu, membri ai Di
recțiilor comerciale 
județene Hunedoara 
și Gorj, precum și un 
reprezentant al Mi
nisterului Comerțului 
Interior.

MUNCĂ PATRIOTI
CA

Interesați ca unita
tea unde muncesc să 
fie cît mai bine gos
podărită, salariații a- 
telierului de zone
C. F. R. din Petroșani 
participă activ la
curățenia generală 
incintei unității și e 
xecutarea unor lucrăr 
de înfrumusețare. Ast
fel, în zilele acestea

s-a colectat și încăr
cat în vagoane, pen
tru expediere, 17 tone 
fier vechi, s-a taluzat 
un teren de 900 metri 
pătrați în vederea în- 
samînțării cu iarbă, 
s-au plantat pomi 
fructiferi, arbuști or
namentali ș. a.
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Cctâfcnli reclamă
f. 0. L înregistrează

iar apa deteriorează

I
I
I
I 
I
I

Ne aflăm la Vulcan; în 
oartierul Coroești, însoțiți de 
tovarășii Iosif Moraru, șeful 
sectorului E. G. 'L. Vulcan, 
Ion Avasiloaiei, maistru in
stalator și Cornel Macavei, 
președintele asociației de lo
catari. Am venit la Vulcan, 
pentru că de aici au sosit la 
redacție nenumărate recla- 
mații la adresa modului cum 
intervin echipele E.G.L. la 
solicitările cetățenilor. La 
asociația de locatari din lo
calitate am fost martorii al
tor reclamații de același gen.

Despre ce este vorba ? Des
pre blocurile D 3. D 7, D 6 și 
majoritatea blocurilor F cu 
subsolul complet inundat. La 
cîteva. apa a început să iasă 
chiar pe scări ; nici cu bar
ca nu te mai poți plimba 
în subsol, pentru că apa a 
urcat pînă sus, inundă scă
rile și liftul, emanînd un mi
ros greu de suportat. Tot la 
blocurile notate cu D și F. 
în foarte multe apartamente 
instalațiile sanitare sînt de
teriorate. apa se infiltrează 
în zid. și de aici un întreg 
cortegiu de necazuri pentru 
locatari. Sesizările, reclama- 
țiile și cererile acestora că
tre E.G.L. sint. așadar, cu 
totul îndreptățite. Oamenii 
plătesc întreținerea unei lo
cuințe, doresc să locuiască 
confortabil, fără griji. Ori-cî- 
te justificări s-ar găsi (că nu 
sînt rezistente instalațiile, că 
apa are impurități, că echi
pele E.G.L. tărăgănează re
parațiile. sau că locatarii nu 
știu să exploateze instalați
ile), nici una nu poate ține 
locul confortului într-un a- 
partament. Și atunci, cetă
țenii reclamă. Sectorul E.G.L. 
Vulcan ia cunoștință de re- 
clamații. le înregistrează. 
Dar la atit se rezumă totul. 
Oamenii bat drumul pînă la 
sectorul E.G.L., pipă își pierd 
răbdarea. Așa stînd lucru
rile, am cerut lămuriri tova
rășului Iosif Moraru, șeful 
sectorului E.G.L. :

— Dacă primiți o reclama- 
ție, în cît timp intervin e-

■ chipele, pentru remedieri ? 
I — Depinde de urgență. 
I Cele care nu sînt prea ur-

gente, le remediem în trei- 
patru zile. Facem și noi ce 
putem. Nu spun că oamenii 
noștri sînt toți foarte conști
incioși. dar ne străduim să 
facem față greutăților.

— Care greutăți ?
— Solicitări 

oameni puțini,
anual zeci de meseriași,

numeroase, 
Școlarizăm 

dar

Pe tema
gospodăririi

fondului locativ

pleacă de la noi la alte în
treprinderi. Mai sînt și loca
tari care ne creează greu
tăți. în sensul 
acasă, 
voie 
creze. 
duete 
De pildă, 
am scos apa de la 
blocului B 1 iar azi 
este inundat.

Pentru că marile 
sînt cu instalațiile 
l-am rugat pe maistrul 
resort Ion Avasiloaiei să 
conducă la punctele de lucru 
ale echipelor pe care le are 
în subordine. Cîte echipe ? 
Atîtea cîte pot forma numai 
șase instalatori, din care, doi 
sînt în concediu medical iar 
unul în recuperare. ’ lată-ne 
deci la blocul D 6. unde apa 
cu tot felul de reziduri din 
subsol stă să iasă pe casa 
scărilor. Aici lucrează la 
șanțul de scurgere o singură 
muncitoare necalificată — 
Rozalia Andrei. Meșterul 
instalator (instalații termice) 
Ioan Rotaru, era între timp 
la un bloc vecin (E 5) unde 
apa ieșise deja pe scări.

Intr-adevăr, pentru 
solicitări există, meșterii 
destul de puțini. Dar în 
care localitate din munici
piu, o dată pe săptămînă este 
trimisă de la E. G. L. Petro
șani o mașină (vidanjeză) eu

ne creează
că pleacă dc 

încuie ușile și nu dau 
instalatorilor să lu- 
Alții aruncă pe con- 
tot felul de gunoaie, 

acum patru zile 
subsolul 
din nou

necazuri 
sanitare, 

de 
ne

cite 
sînt. 
fie-

cum... pi- 
conductă 

Ni s-a spus 
este vina locatarului

blocurile

Taximetrele
călătorii, de

JLoeatci^ii

Șl

uneori.

Preocupați
înfrumusețarea

corespunzătoare

cartierului

D 2 de pe strada Tudor Vladimirescu 
bărbați, femei și copii, fiecare după

Ion MONDOCA, 
miner, Lupeni

așteaptă,

s-au re-

femeile 
și au 

ama- 
joacă 
hand-

e gata. Dai o fu- 
librărie, i(i cum- 
coli mari de hir
ed... „Noi nu

i(i spune

instalați cu 
taximetre, 

discută ultimele noutăți, 
o ..carte".
și în spatele gă-

gropile pentru 
zonele verzi, au 

pentru flori.

în CLețituu.

gardul viu, 
măturat aleile

O parte din 
de 
de

asemenea...

misiunea de a ușura munca 
sectoarelor E.G.L. Dc două 
săptămîni, însă, peste orașul 
Vulcan. mașina respectivă 
a......sărit".

Să urmărim o altă echipă. 
La blocul F 4, un meșter a 
remediat defecțiunile insta
lațiilor sanitare într-un a- 
partament. La al doilea nu 
a găsit însă pe nimeni acasă. 
La blocul G 4, instalatorul 
Alexandru Cordis avea de lu
cru, nu glumă, în toate a- 
partamentele de pe o coloa
nă.

Deci un mare număr de 
instalații deteriorate și sub
soluri inundate, așteaptă in
tervenția echipelor E.G.L. 
Acestea, (impropriu spus e- 
chipe, dat fiind numărul re
dus de oameni) se aflau la 
punctele de lucru. Despre 
calitatea lucrărilor ce să 
mai spunem ? Am văzut în
tr-un apartament, 
cură apa dintr-o 
abia reparată, 
că, 
care, probabil, n-a știut că 
apa trebuie oprită o zi-două 
după executarea reparației. 
Așa o fi... probabil. Deși, nu 
o dată se mai întîmplă și in
vers... adică se lucrează 
grabă, de mîntuială.

Aceasta fiind situația, 
s-ar putea face în continu
are pentru ca cetățenii să 
locuiască confortabil iar re
clamați ile la adresa sectoru
lui E. G. L. Vulcan să se 
reducă la minimum ? In pri
mul rînd. meșterii E.G.L.- 
ului să-și facă datoria con
știincios, să intervină prompt 
și mai ales să execute lucrări 
de calitate, durabile. Apoi, 
locatarii, dacă nu mai „do
resc" probleme, să îngrijeas
că mai bine instalațiile, să 
nu mai arunce tot felul de 
gunoaie menajere pe con
ducte. Altminteri, „discor
dia" dintre E.G.L. și locatari 
va mai dura, și, ceea ce este 
mai esențial, problemele de 
întreținere 
a fondului locativ nu vor fi 
soluționate cu toate străda
niile unora...

Locatarii blocului 
din orașul Lupeni — 
puterea sa —, au pornit printre primii la acțiunea de înfru
musețare a împrejurimilor blocului sub nemijlocita îndru
mare a președintelui comitetului de locatari. Petru Gros.

Oamenii au fost repartizați pe locuri de muncă. O parte 
din bărbați au plecat pe deal pentru a aduce arbuști. Alții 

săpat 
greblat 

săpat rondurile 
torii de sport au lucrat la reamenajarea terenului 
pentru copii din apropierea Jiului cît și a terenului 
bal care se află tot între bloc și Jiu.

Din mulțimea de oameni prezenți la acțiune 
marcat în mod deosebit Sava Jancă, Petru Gros, Gheorghe 
Bezin, frații Iosif și Emil Wilk, Tiberiu Pop, Anton Cialo- 
vici. Mihai Pop și Vera Marton. Rezultatele acțiunilor sînt 
concludente : peste 100 ml de gard viu plantat în jurul 
blocului, 30 bucăți de trandafiri plantați, reamenajarea te
renului de joacă pentru copii și a terenului de handbal. 
Totodată au fost înlocuite toate geamurile sparte la bloc.

Continuă vopsitul scărilor.

— Și cînd vor ii gata ?
— Cam peste 10-15 zile I 
Dialog surprins la centrul 

de colectare din Petroșani 
al curățătoriei chimice. Cli
entul privește cam dezorien
tat, nu atit de aceste 10-15 
zile, cit mai ales de acel 
„cam". Și revine... peste 10 
zile și peste 12 și peste 15... 
și de fiecare dală :

— E gata ?
— Treceți după paravan și

Petroșani. Așteptare în 
centrul orașului, așteptare 
în spatele gării. In centru, ta
ximetrele frumos aliniate aș
teaptă sosirea vreunui client 
dornic să ajungă mai repede, 
mai comod la destinație. Timp 
în care șoferii, 
toții în unul din 
mai 
sau joaoă

Așteptare 
rii, unde călătorii. vîrstnici, 
femei, de abia coborîți

de o nepotrivire de intenții, 
care nu poate fi soluționată 
decît prin plasarea taximetre- 
lor în locurile unde prezența 
călătorilor le fac necesare : la 
gară, la sosirea trenurilor, în 
fața Casei de cultură după 
terminarea spectacolelor ș. a. 
m. d- Conform unei eșalonări 
precis stabilite și, îndeosebi, 
riguros respectate. Pentru că, 
chiar dacă șoferii vor regreta 
despărțirea bunii lor
tovarăși muncă și

publicul

Și 
de co.s- 
constată

cursul să'ptămînii 
blocurile 28 și 20

In tot 
trecute, la 
din cartierul 8 Martie al ora-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Ch emare

S-a făcut... Critica a ajutat
lumină

relatată în no- 
credeți ? Veniți 

să vedeți!“ din „Steagul ro
șu" nr. 7 580 din 20 martie 
a.c., în care se arăta că pe stra
da M. Eminescu din Lupeni 
nu ardea nici o lampă electri
că a fost reală — ne-a comuni
cat conducerea S.D.E.E. Petro
șani. Pentru remedierea ei 
s-au luat măsuri pentru mon
tarea pe strada respectivă a 
' •. mpi cu vapori de mercur.

Situația 
ta „Nu

Crescătoria

va fi...

uscătorie
■Referitor la articolul inti

tulat „Uscătorie sau crescăto
rie" publicat în nr. 7 574 al 
ziarului „Steagul roșu", aso
ciația locatarilor din Vulcan 
ne-a informat că în urma cer
cetărilor făcute la blocul 
D-3, scara a Il-a, a rezultat că 
din cele 4 uscătorii, 3 încăperi 
erau folosite pentru depozita
rea florilor din casa scării 
pe perioada de iarnă, iar a 
patra în scopuri... particula
re. In continuare, în răspuns 
se spune': „S-au luat măsu
rile necesare pentru ca toate 
cele 4 patru uscătorii să fie 
eliberate și date în folosința lo
catarilor cu destinația pentru 
care au fost construite.

„Sectorul E.G.C. Petrila își 
însușește critica ce i-a fost 
adresată prin articolul intitu
lat „Intervenții prompte în 
folosul general al obștei", 
publicat în nr. din 6 martie 
a. c. al ziarului nostru privind 
neacoperirea cu grătare a că
minelor de vizitare de la ca
nalizare în zona tunel, strada 
Republicii, și ridicarea zgurii 
de la cluburile din Petrila și 
Lonea. Asigurăm redacția 
precum și echipa de control 
obștesc nr. 8 Petrila, care a 
făcut sesizarea — se spune în 
răspuns — că stările de lu
cruri negative vor fi remedia
te". , In ceea ce privește in
dicatoarele de • trasee, s-au 
luat măsuri pentru dotarea 
tuturor autobuzelor cu încă 
un set de tăblițe, dar ilujnina- 
rea acestora, la urcare, nu es
te prevăzută prin construcție.

S-a hotărît, de asemenea, ca 
afișarea numelui șoferului și 
al taxatoarei să fie înlocuită 
cu afișarea numerelor — sim
bol ale acestora. Pentru exe
cutarea acestor numere, 
s-au făcut demersurile și co
manda necesară. Afișarea ta
rifelor, nu este posibilă în- 
trucît numărul lor este foarte 
mare, iar fiecare autobuz cir
culă pe mai multe trasee în- 
tr-o săptămînă și chiar într-o 
zi. Atunci ? !

Elevi ai Școlii gene

rale nr. 1 din Lupeni la

înfrumusețarea orașului

lor.

7

»

S»

Romulus Vîrtop, Petroșani 
str. Dealului nr. 23, ne în
treabă dacă avea drept s.-, 
primească spor de vechi
me de la F.I.L. Petroșani, 
întrucît a fost transferat la 
această întreprindere de la 
E. M. Dîlja în anul 1972, 
conform articolului 11. lite
ra „a", din Legea nr. 1/1970.

Articolul 11, litera „a" din 
Legea nr. 1/1970 reglemen
tează transferul în interesul 
serviciului și arată că acesta

acordă ..la cererea uni- 
ii unde se transferă sala- 

■tul respectiv". Fiind 
ransferat în interesul servi
lului potrivit articolului 8.

nr. 
aveți 
în a-

litera ,,a“ din Legea 
1/1970, conform legii 
vechime neîntreruptă 
ceeași unitate.

Din cele arătate de 
mai sus 
transferat 
viciului, 
veți

noi 
fiindrezultă că 

în interesul ser- 
dumneavoastră a- 

vechime neîntre-

vedefi dacă nu este cumva 
acolo.

Trecea după paravan 
lua „la mină“ zeci 
tume, pină cind 
că... nu e gata.

Se mai intimplă, 
să predai un costum in ziua 
de 7 de exemplu. Pe bon 
scrie să te prezinți in 14. Te 
prezinți dar îl ridici de iapt 
in 23 (s-a întimplat în martie).

In sfîrșit 
gă pină la 
peri cîteva 
tie, pentru 
vem ambalaj‘ 
amabilitate recepfionera. 
chiu cu 
curățat și 
nou. Cu cit 
ile așteptării, 

, revederii (cu 
mai mare. Și 
nu se găsească o soluție de 
a respecta termenul fixat 
chiar de unitate și de 
ambala clientului cit de 
hainele curățate ?

Noi ne-am Întrebat. Să 
fî întrebat, oare, și cei 
drept Înaintea noastră ? Ci
ne știe ? 1 In orice caz, aștep
tăm, tovarăși de la coopera
tivă, așteptăm 1.

Dorin IONESCU, 
Petroșani

vai, îl 
arată 

cresc emoți- 
cu atit bucuria 

costumul) e 
totuși, chiar să

tren și neavizați asupra ..obi
ceiului casei" așteaptă cu nai
vitate sosirea unui taximetru 
care să-i conducă împreună 
cu voluminoasele bagaje de 
călătorie la adresa, notată pe 
un bilețel, din orașul pe care 
s-ar putea să nu-1 cunoască.

In mod evident, este vorba

călător, calitatea servi
ciilor oferite vor avea in 'mod 
sigur de ciștigat. Și acesta es
te primul... amănunt care (con
tează.

șuiul Petrila, ca de altfel în 
tot cartierul, locatarii au pres
tat multe ore de muncă volun- 
tar-patriotică de înfrumuseța
re și curățenie. Astfel, pe zona 
din fața blocurilor respective 
au fost aduse peste 15 camioa
ne cu pămînt pentru amena
jarea rondurilor de flori, as
tuparea gropilor și nivelarea 
terenului. La aceste acțiuni 
un aport deosebit și-a adus 
președintele blocului 28, Vasi- 
le Deac, împreună cu mem
brii comitetului de bloc 
mulți locatari preocupați 
continua înfrumusețare a 
tierului cum sînt Mihai 
ton, Ștefan David, Eugen 
ță, Ironim Radu, loan Gaica, 
Vasile Agape și alții.

Constantin BARBU, 
Petroșani

frun- 
cel 

cea 
mai

stradă, cea mai 
zonă verde etc.

tinuă a localităților, precum și 
stimularea participării cetățe
nilor la amenajarea și păstra
rea zonelor verzi, a curățeniei 
scărilor, se vor declara 
tașii, în modul următor : 
mai bine întreținut bloc, 
mai frumoasă scară, cei
frumos balcon, cea mai curată 
și frumoasă 
atrăgătoare

CÎMPEANU,
secretara organizației de bază 
nr. 2 Aeroport — Petroșani

Maria

de

L. MANOLE

JURIST

Cornel IRIMIE,
Petroșani

Mărțișoare de... 1 april

în contextul întrecerilor în 
acțiunile gospodărești dintre 
localitățile Văii Jiului, organi
zația de partid nr. 2 din car
tierul Aeroport - Petroșani, a 
hotărît lansarea unei chemări 
tuturor organizațiilor de bază 
și comisiilor de femei din car
tierele orașului Petroșani, pri
vind acțiunile gospodărești de 
înfrumusețare a cartierului, la 
nivelul blocurilor, străzilor, scă
rilor din blocuri...

In urma acțiunii, care are 
drept scop înfrumusețarea con-

ruptă în aceeași unitate 
și potrivit dispozițiilor lega
le, în vigoare F. I. L. are o- 
bligația să vă plătească spor 
de salariu pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași uni
tate începînd de la data 
transferării dumneavoastră 
la unitatea respectivă, dacă 
la această dată vechimea 
dumneavoastră neîntrerup
tă în aceeași unitate era 
cel puțin 5 ani, așa cum 
dispozițiile H.C.M. 
914/1968.

Din scrisoare nu rezultă 
cîți ani vechime neîntrerup
tă în aceeași unitate ați a- 
vut, dar dacă nu ați îndepli
nit condiția cerută de 
H.C.M. 914/1968 la data 
transferării, unitatea a pro
cedat legal neplătindu-vă 
sporul la salariu.

® DUMITRU SANAUȚEANU, E. M. 
Vulcan : Clasamentele; întrecerii desfășu
rate în anul 1973 la minele Văii Jiului pe 
genuri de lucrări au fost stabilite în 
funcție de criteriile făcute cunoscute din 
timp. Deoarece au existat o serie de ra
portări greșite făcute de către unele u- 
nități miniere, s-au luat măsuri de îmbu
nătățire a 
lui 1974.

acestei evidențe în cursul anu-

OM CARE VEDE TOT", Petro- 
prirnul rînd nu există om pe 

să... „vadă tot“ și, la urma 
care

și nu are curaj să-și sem-

• „UN 
șani: în
Terra care 
urmei, dacă ar exista totuși cineva 
să „vadă totul 
neze opiniile — mai mult lipsite de sens 
decît „tăioase" — nu aduce Terrei folosul 
pe care-1 crede.

• ION BUȘOIU, Lonea : Așa este, în 
multe stații ale traseelor autobuzelor 
E.G.C. coșurile pentru colecționarea bile
telor de transport sînt... sublime, dar lip-

Maria JURCA, 
Petrila

sesc cu desăvirșire. Nu
ului însă, vă asigurăm, 
le-au facilitat dispariția. Vor apare, desi
gur, altele !

salariații E.G.C.- 
le-au distrus sau

• ION ON, Lupeni : Am solicita de la 
dumneavoastră, mai multă operativitate 
in transmiterea informațiilor. Atit. Dacă 
sînt bune și comunicate la timp, informa
țiile apar in ziar.

Tactica „fugii“ de răspundere
Mă numesc Cornel Irimie, 

locuiesc în Petroșani, str. 
Karl Marx nr. 1 și vă aduc la 
cunoștință că Exploatarea de 
gospodărie locativă Petro
șani a efectuat unele lucrări 
de reparație la bufetul „Ol
tul", lingă care locuiesc, iar 
molozul rezultat l-a depozitat 
pe trotuarul pe care trec zeci 
de cetățeni în fața casei sub
semnatului. Am intervenit la 
sectorul E.G.L. Petroșani un
de am aflat cu surprindere că 
gestionarul bufetului Gheor
ghe Demeter, 
că molozul 
E. G. L., ci
Intr-adevăr, 
la C. F. R. au 
unea de cale 1

afirmă cum 
nu este al 
al C. F. R.

lucrători de 
i curățit porți- 
ferată ce tra-

versează șoseaua în acest loc, 
dar. după ce E.G.L. depozita
se deja molozul. Totuși le-am 
atras acestora atenția să nit 
pună pămînt ori rezidu
uri 
moloz și

Vă rog, 
terveniți 
E.G.L. să

pămînt ori 
peste grămada 

m-au ascultat.
foarte frumos, să 
dumneavoastră 

ducă murdăria

in-
ca

din 
fața casei în care locuiesc și 
din preajma bufetului frec
ventat de zeci dc oameni căci 
de acum vremea se încăl
zește și această grămadă de
gajă un miros foarte neplăcut. ,

A oferi mărțișoare este foarte bine. Dar a le oferi 
cu... gust și la timpul potrivit este și mai bine. Imagi
nea din fotografie reprezintă un colț din „Gazeta cetă
țenească" din Aninoasa și nu ne dovedește că „obiecte
le" —■ mărțișoare, au fost alese „la fix" după prea multe 
frămîntări. Iată cîteva din ele : ...unui pletos — o foar
fecă. unui întîrziat — un ceas deșteptător...

Bine, dar azi sîntem în 3 aprilie, ce mai vrem cu 
mărțișoarele ? Le-a trecut vremea ! Așa este. Numai 
că la Aninoasa, (nu se știe din ce motive ?!) au rămas 
la gazetă. Ele au fost bine alese și erau (poate chiar 
mai sînt) necesare celor cărora le erau destinate. Tre
buie găsit însă... alt prilej de a face asemenea „ca
douri". Pentru a nu fi luate de destinatari drept glume, 
păcăleli.
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Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind Mierea unor pedepse
Președintele Republicii So

cialiste România decretează :
ART. 1 : Se grațiază în în

tregime :
a) . Pedepsele cu închisoare 

pînă la 2 ani inclusiv, precum 
și amenzile penale ;

b) . Pedepsele cu închisoare 
între 2 și 5 ani inclusiv, a- 
plicate celor care la data a- 
doptării prezentului decret au 
împlinit vîrsta de 60 de ani 
inclusiv, femeilor gravide sau 
cu copii pînă la 5 ani inclu
siv. precum și celor care au 
săvîrșit infracțiunea în peri
oada minorității.

ART. 2 : Se grațiază în 
parte, cu 1/4, pedepsele cu 
închisoare între 2 și 5 ani in
clusiv și. cu 1/6, pedepsele 
peste 5 ani.

ART. 3 : Nu beneficiază de 
prevederile art. 1 și 2 cei care 
au săvîrșit infracțiuni contra 
securității statului, infracțiuni 
intenționate prin care s-a 
produs avutului obștesc o 
pagubă mai mare de 5 000 lei, 
infracțiuni neintenționate prin 
care s-a produs avutului ob
ștesc o pagubă mai mare de 
30 000 lei, infracțiuni de omor, 
tîlhărie, viol, provocare ilega
lă a avortului (art. 185 Cod 
penal), luare de mită, dare de 
mită, trafic de influență, 
speculă (art. 295 Cod penal), 
trecere frauduloasă a fronti
erei, ultraj cu violență, eva
dare, mărturie mincinoasă,

denunțare calomnioasă și tra
fic de stupefiante.

De asemenea, nu beneficia
ză de prevederile art. 1 și 2 
cei care au săvîrșit mai multe 
infracțiuni intenționate și ne
intenționate. prin care s-a 
produs o pagubă avutului ob
ștesc. dacă totalul pagubei 
este de pînă la 30 000 lei in
clusiv. iar paguba produsă 
prin infracțiunile intenționa
te este mai mare de 5 000 lei.

Dispozițiile art. 1 și 2 nu 
se aplică recidiviștilor. pre
cum și celor care au benefi
ciat în ultimii 3 ani de gra
țiere totală sau parțială ori 
cărora li s-a revocat, în aceas
tă perioadă, beneficiul unei 
grațieri condiționate.

ART. 4 : In cauzele în care 
urmărirea penală nu a în
ceput, precum și în cele afla
te în curs de urmărire sau 
de judecată, procesul penal se 
va porni sau, după caz, va 
continua, iar după pronunța
rea pedepsei se va face apli
carea dispozițiilor art. 1 sau 
2, ținîndu-se seama de excep
țiile din art. 3 din prezentul 
decret.

ART. 5 : Sancțiunile cu în
chisoare pentru contravenți
ile săvîrșite pină la data 
adoptării prezentului decret 
nu se mai aplică, iar în cazul 
cînd au fost aplicate nu se 
mai execută, în măsura în 
care n-au fost executate.

ART. 6 : Dispozițiile pre

zentului decret nu se aplică 
celor care nu au început exe
cutarea pedepsei sau a sanc
țiunii închisorii contravențio
nale, deoarece s-au sustras 
de- la aceasta.

ART. 7 : Nu beneficiază de 
prevederile prezentului decret 
cei care în timpul executării 
pedepsei sau a sancțiunii în
chisorii contravenționale nu 
au avut o comportare cores
punzătoare, săvîrșind infrac
țiuni sau abateri grave.

Constatarea situației prevă
zute la alineatul precedent cu 
privire la săvîrșirea de aba
teri se face prin procesul 
verbal al comisiei prevăzute 
la art. 27 din Legea nr. 23/1969 
privind executarea pedepse
lor.

ART. 8 : Prevederile pre
zentului decret se aplică și 
celor care execută pedeapsa 
închisorii prin muncă corec- 
țională fără privare de liber
tate.

ART. 9 : Cei grațiați, care 
în curs de 3 ani vor săvîrși 
vreo infracțiune intenționată, 
vor executa, pe lingă pedeap
sa stabilită pentru acea in
fracțiune, și pedeapsa neexe
cutată ca urmare a aplicării 
prevederilor art. 1 și 2 din 
prezentul decret.

ART. 10 : Dispozițiile pre
zentului decret se aplică nu
mai cu privire la faptele să
vîrșite pînă la data adoptării 
lui.

Președintele9

Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România de
cretează :

ART. 1 : Se amnistiază in
fracțiunile pentru care Codul 
penal sau legi speciale pre
văd o pedeapsă privativă de 
libertate pînă la 3 ani inclu
siv sau amendă penală.

ART. 2 : Sint exceptate de 
la prevederile art. 1 infrac
țiunile intenționate prin care 
s-a produs avutului obștesc o 
pagubă mai mare de 5 000 lei, 
infracțiunile neintenționate 
prin care s-a produs avutu
lui obștesc o pagubă mai ma
re de 30 000 lei. precum și 
infracțiunile de provocare ile
gală a avortului (art. 185 alin. 
1 Cod penal), trecerea fraudu
loasă a frontierei (art. 245 Cod 
penal), denunțarea calomnioa
să (art. 259 alin. 1 Cod penal),

evadare (art. 269 alin. 1 Cod 
penal), falsul material în în
scrisuri oficiale (art. 288 alin. 
1 Cod penal), uz de fals cînd 
înscrisul este oficial (art. 291 
alin. 1 Cod penal) și ultraj 
contra bunelor moravuri și 
tulburarea liniștii publice 
(art. 321 alin. 1 Cod penal),

ART.3 : Nu beneficiază de 
prevederile art. 1 recidiviștii, 
cei care nu au început execu
tarea pedepsei, deoarece s-au 
sustras de la aceasta, precum 
și cei care au săvîrșit mai 
multe infracțiuni intenționa
te sau neintenționate, prin 
care s-a produs o pagubă a- 
vutului obștesc, dacă totalul 
pagubei este de pînă la 30 000 
lei inclusiv, iar paguba produ
să prin infracțiunile intențio
nate este mai mare de 5 000 
lei. ■

ART. 4 > Prevederile pre
zentului decret de amnistie 
se aplică, în mod corespunză
tor, faptelor prevăzute de le
gea penală și abaterilor de la 
regulile de conviețuire socială, 
date prin lege în competența 
comisiilor de judecată.

ART. 5' Fapte cârc, potri
vit art. 181 din Codul penal, 
nu prezintă pericolul social 
al unei infracțiuni, nu se mai 
sancționează, iar amenzile și 
celelalte sancțiuni cu carac
ter administrativ aplicate nu 
se mai execută, în măsura în 
care n-au fost executate.

ART. 6 : Dispozițiile pre
zentului decret se aplică nu
mai cu privire la faptele să
vîrșite pînă la data adoptării 
lui.

Președintele
Republicii Socialiste România 

NICOLAE CEAUȘESCU

DIN Ulii OBGAMZATIILOR DE PARTID
Creșterea eficienței

(Urmare din pag. 1)Cresc rîndurile 
comuniștilor

Una din preocupările permanente ale comitetului 
de partid de la E. M. Vulcan o constituie creșterea 
numerică și calitativă a rîndurilor comuniștilor. Cele 
mai active organizații de bază în pregătirea multilate
rală a viitorilor membri de partid sînt cele de la sec
toarele I, III, VII și general-suprafață, unde s-au în
treprins acțiuni concrete pentru cunoașterea Statutului 
P.C.R., a hotărîrilor organelor superioare de partid și 
legilor statului nostru. între noii primiți în rîndurile 
membrilor de partid la E. M. Vulcan se numără mun
citorii Violeta Tonta, Petru Albii, Dumitru Maxim, 
Ștefan Cristea, Elisabeta Stark, Ilie Stăneci și alții.

Întrecerea socialistă —
mai mult stimulată!

Preocuparea secției sindi-, 
cale privind organizarea și 
desfășurarea întrecerii soci
aliste a constituit obiectul a- 
nalizej adunării generale a 
organizației de partid nr. 2 
de la E. M. Petrila.

In cadrul dezbaterilor ce 
au avut loc. numeroși comu
niști, printre care Ion Ulu- 
maș. Dumitru Cristea, Emili- 
an Ciobanii. Ion Ojoc. Ion Ti
mar, Ilarie Iclăzan, au ară
tat că .se obțin rezultate 
bune în această direcție, dar 
mai există unele neajunsuri 
în aprovizionarea cu materi
ale a locurilor de muncă și,

pe de altă parte, nu sînt su
ficient sprijinite brigăzile de 
la pregătiri.

Participanții la discuții au 
subliniat necesitatea îmbu
nătățirii activității secției 
sindicale pentru a răspunde 
mai eficient sarcinilor ce-i 
revin în stimularea întrece
rii socialiste. Este necesară 
o mai mare preocupare pen
tru integrarea noilor anga
jați, pentru crearea condiți
ilor ca toate brigăzile să-și 
realizeze sarcinile și angaja
mentele în întrecerea socia
listă.

In sprijinul 
producției
Sub îndrumarea comite

tului de partid de la E. M. 
Lonea, organele și organi
zațiile de tineret din ca
drul acestei exploatări s-au 
angajat să efectueze 60 000 
ore de muncă voluntar pa
triotică în sprijinul produc
ției și să realizeze economii 
nefinanțate în valoare de 
peste 700 000 lei.

In cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a Elibe
rării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al partidu
lui, tinerii s-au angajat să 
realizeze și alte economii fi
nanțate, în valoare de 50 000 
lei, prin colectarea de fier 
vechi și metale neferoase.

însuflețiți de angajamen
tul luat, tinerii din briga
da de tineret de la sectorul 
VIII. condusă de Ionel. 
Țandea, au realizat deja e- 
conomii în valoare de 12 000 
lei. în cadrul sectoarelor I 
și II s-au executat lucrări 
pentru descongestionarea 
galeriilor și au fost colec
tate 8 tone fier vechi și 2 
tone cablu de cupru, în va
loare de 35 000 lei. S-au e- 
vidențiat tinerii Iuliu Hu- 
szar, Stelian Popa, Anton 
Sîrb. Gh. Schef, Alex. Su- 
muciuc, Mihai Petrie și Du
mitru Popescu.

Vasile COCHECI, 
activist de partid

tați de a se proceda la o or
ganizare cît mai bună a a- 
cestor lucrări în scopul de
pășirii prevederilor ’prelimi
nate și devansării termenelor 
de punere în funcțiune la un 
număr cît mai mare de obiec
tive din subteran.

Avînd ca bază de pornire 
rezultatele bune ale perioa
dei de plan care s-a 
încheiat, colectivele de munci
tori. ingineri și tehnicieni de 
la minele Văii Jiului au pășit 
în noul trimestru cu senti
mentul major al importanței 
economice și sociale deose
bite a activității ce o desfă
șoară. animați de o dorință 
vie de a cinsti prin noi fap
te de muncă evenimentele po
litice majore ale anului jubi
liar 1974. Avînd în frunte 
comuniștii, puternic mobili
zați în ritmul întrecerii socia
liste. minerii Văii Jiului își 
propun, acum, la început de 
trimestru, să depună toate 
strădaniile pentru a realiza 
continua dezvoltare sub as
pect cantitativ și calitativ a 
extracției de cărbune, contri
buind astfel la satisfacerea 
integrală a nevoilor econo
miei naționale și confirmind 
o dată în plus tradițiile glo
rioase de viață și de muncă 
ale acestui detașament de 
frunte al clasei muncitoare.

I
I
I

Formarea concepțiilor materialist-științifice despre lume și viață
(Urmare din pag. 1)

producție și educație, Diri- 
genția muncitorească și 
Prietenul noului angajat. S-au 
organizat concursuri gen ..Cine 
știe cîștigă" pe diferite teme 
profesionale și de N.D.P.M. 
Cu cadrele tehnico-economi-
ce de la E. M. Petrila s-au
inițiat dezbateri pe tema 
Conducătorul tehnic — om
politic, Rolul și sarcinile 
maiștrilor în procesul de pro
ducție etc.

In popularizarea cunoștin
țelor economice de un real 
folos ne-au fost stațiile de 
amplificare de la exploatările 
miniere, gazetele de perete, 
expozițiile și agitația vizuală, 
filmele documentare etc. A-
ceste acțiuni, conjugate cu 
alte activități politico-educa
tive, au condus la o mai bu
nă cunoaștere de către toți sa- 
lariații a problemelor econo
mice, la traducerea în viață 
cu responsabilitate și inițiati
vă a sarcinilor economice ce 
revin unităților în care lu
crează.

ÎNTREBARE : Insușin- ,
du-și concepția marxtst- 
leninistă, omul se eliberează 
treptat de rămășițele vechi
lor concepții, deprinderi și 
prejudecăți. Această eli
berare presupune și denun
țarea rămășițelor vechii e- 
ducatii. Se cere, așadar, o 
atitudine combativă lată 
de influențele ideologice a- 
le lumii capitaliste. Cum a 
actional organul de partid 
pentru prevenirea acestor 
intiuenfe ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr
munca de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste 
trebuie să fie permanentă, 
să prevină fenomenele nega

tive din activitatea oamenilor. 
Pentru aceasta, comitetul o- 
rășenesc de partid are un 
program concret de activita
te la realizarea căruia sînt 
antrenați toți factorii educa
ționali. Acordăm o atenție 
deosebită instruirii periodice 
a comitetelor de partid, a 
birourilor organizațiilor de 
masă și obștești, a cadrelor 
din instituțiile de învățămînt 
și cultură privind sarcinile ce 
le revin pentru Continua ri
dicare a nivelului general de 
cunoaștere al oamenilor mun
cii și dezvoltarea concepției 
lor științifice, materialist
dialectice despre lume și via
ță. Au fost ținute expuneri 
pe teme ca Originea și apari
ția vieții pe pămint. Religia 
și societatea, Cultura și re
ligia, Fenomene cerești, So
cietatea socialistă multilate
ral dezvoltată. Directivele 
privind dezvoltarea economi
ei naționale in actualul cin
cinal și în perioada viitoare 
etc. La clubul din Lonea, la 
căminele culturale din Cimpa 
și Jieț. s-au organizat diferite 
dezbateri, simpozioane, me
se rotunde. Pe raza o- 
rașului activează trei bri
găzi științifice, avînd în com
ponența lor cadre bine pregă
tite (medici, profesori, ju
riști, economiști etc) care, pe 
baza unui program. Se depla
sează în localitățile Cimpa, 
Jieț, Răscoala, punctele fores
tiere, căminul de tineret Lo
nea, unde răspund întrebă
rilor puse de auditoriu. Cu 
sprijinul comitetului muni
cipal de partid am instruit 
temeinic propagandiștii și 
lectorii în legătură cu me
todica muncii de educare ma
terialistă a maselor. In fața 
lor au fost ținute numeroase 
informări pe teme politico- 
ideologice și tehnico-științifi-

ee de către activiști ai comite
telor județean, municipal și 
orășenesc de partid. Pe de 
altă parte. în baza legii nr. 
468/1971. comitetul executiv 
al consiliului popular, celelal
te întreprinderi și instituții 
din oraș au popularizat legis
lația actuală și actele norma
tive apărute. Au fost vizio
nate, atît la cinematografele 
din oraș, cît și în sălile de a- 
pel de la cele două exploatări 
miniere, filme tehnico-ști- 
ințifice și jurnale de actuali
tăți. Multe expuneri s-au ți
nut în cartiere cu sprijinul 
organizațiilor de partid. Este 
semnificativ faptul că unele 
organizații de masă și obștești, 
colectivele unor întreprinderi 
și instituții acordă atenție 
deosebită unor momente im
portante din viața oameni
lor, ca de exemplu : majora
tul, căsătoria, aniversarei' zi
lei de naștere, ziua intrării în 
producție și a ieșirii la pensie 
etc. Rezultate mai bune în 
această direcție au obținut 
comitetul orășenesc U.T.C., 
minele Lonea și Pețrila.

Un aport deosebit îl aduce 
școala în educarea comunistă 
a copiilor și a tinerilor, la 
lărgirea orizontului lor de cu
noaștere și legarea învățămîn- 
tului de practică, ift educarea 
lor științifică s-a ținut seama, 
în mod concret și diferențiat, 
de vîrstă, sex, nivel de ins
trucție, mediul social al copi
ilor și tineretului etc. Rezul
tate mai bune au obținut în 
această direcție școlile gene
rale nr. 6, 5 și 2-

ÎNTREBARE : Formarea
unei viziuni ateist — ști
ințifice despre lume presu
pune nu numai însușirea 
concep/iei filozofice mar- 
xist-leniniste, ci obligă mo
ralmente la acțiune comu

nistă intensă. Cum se în
făptuiește practic, formarea 
și Însușirea concepției ma
terialist — științifice des
pre lume și viată ?

RĂSPUNS: Comitetul oră
șenesc de partid Petrila și-a 
organizat sistematic munca 
pentru transpunerea în viață 
a programului ideologic al 
partidului elaborat de Plenara 
C. C. al P.C.R. din 3-5 noiem
brie 1971. In acest sens se 
acționează conștient la nive
lul tuturor organelor si orga
nizațiilor de partid.

Referindu-ne la însușirea 
concepției științifice despre 
lume și viață trebuie să spu
nem că aceasta nu poate fi 
separată de întreaga activita
te defășurată de comuniști.

Se poate afirma cu certitu
dine că oamenii muncii din 
orașul Petrila participă con
știent la acțiunile organizate 
pentru formarea concepțiilor 
științifice asupra lumii. Puți
nele cazuri de atitudini îna
poiate și manifestări mistico- 
obscuranțiste vor sta în per
manența' în' ’atenția" ndâStt'â. 
De altfel, concepția materia- 
list-științifică dominantă în 
societatea noastră va pătrun
de și mai mult în conștiința 
oamenilor odată cu valorile 
culturii și științei. întregin- 
du-le astfel profihil spi
ritual. Educarea ateistă ne
cesită eforturi, perseverență 
și. desigur, timp. Succesul 
este însă neîndoielnic, deoa
rece în societatea noastră sînt 
create toate premisele obiec
tive și subiective necesare a- 
cestui proces complex de e- 
voluție a gîndirii și formare a 
conștiinței înaintate a omu
lui de mîine.

Ca-n codru
ILIE MOROȘAN, din Hu- I 

dești (Botoșani), angajat I 
la U.F.E.T. Petroșani aflîn- | 
du-se în ziua de 11 martie ■ 
a. c. la bufetul din vecină- I 
tatea motelului „Gambei- J 
nus", în loc să-și vadă de I 
treburi, după ce a consumat I 
ceea ce comandase, s-a de- I 
dat la fapte reprobabile. | 
A pătruns în bar și l-a a- ■ 
tacat pe șeful unității (un I 
om în etate) după care, lu- 
înd suma de 1 923 lei (banii I 
proveniți din vînzarea fă- • 
cută în acea zi) și mai mul- I 
te sticle cu băutură, a dis- | 
părut. Acest soi de fapte ■ 
poartă denumirea de tîlhă- I 
rie în dauna avutului ob- I 
ștesc. O fi lucrînd I. M. la ’ 
pădure, dar nici să se com- I 
porte ca... în codru nu avea ' 
în nici un caz dreptul. A- I 
cum urmează ca instanța I 
să-l cadorisească cu ce i se i 
cuvine.

Debitor ’
IONEL EMIL SUDIȚO- I

IU, din Petroșani, str. Vi- I 
itorului, bloc 47 ap. 17, ori- I 
ginar din Iași, a venit în ■ 
Valea Jiului de circa 2 ani. I 
Pentru a putea primi lo
cuință — și ca să beneficie- I 
ze și de gratuitate — s-a I 
angajat pentru o perioadă ] 
de 3—4 luni la E. M. Dîlja, I 
după care, scopul urmărit . 
fiind realizat, a început să I 
absenteze nemotivat de la I 
serviciu. Firesc, a urmat I 
desfacerea contractului de I 
muncă. Fiind și croitor de ■ 
meserie a început să se | 
îndeletnicească cu confec- . 
ționarea de haine la domi- I 
ciliu. Adică le promitea cli- | 
enților de ocazie că le va | 
confecționa haine dar neți- ■ 
nîndu-se de promisiuni, a- I 
cum se află în litigiu cu J 
mai mulți cetățeni care au I 
apelat la „serviciile" lui, și • 
cărora nu mai are de unde I 
le da nici hainele, nici sto- | 
fa, nici contravaloarea a- i 
cestora. Ba mai mult este I 
debitor, și față de asociația J 
de locatari pentru neachi- I 
tarea taxelor de chirie și I 
încălzire în sumă de 5 000 I 
de lei. Și debitele neachi- | 
tate se majorează de la o zi ■ 
la alta. Oare cum va Ieși I 
din acest impas I. Sudițo- " 
iu ?

Curse 
clandestine

ION VALERIU VOICE- I 
LESCU, conducătorul au- » 
tocamionnltil :12-1W,758 și . 
GHEORGHE VOICHITO- .
IV, șofer pe autovehiculul I 
32-B-5 970, ambii angajați ’ 
la T. C . M. M. (S.U.T. Is- I 
croni) , au fost găsiți re- I 
cent efectuînd transporturi | 
clandestine (cu piatră) de | 
pe pîrîul Maleia. pentru ce- . 
tățeanul I. D„ în schimbul I 
unor sume de bani.

Desigur că faptele comi
se de cei doi șoferi puși 
pe căpătuială folosind ma
șinile statului, vor fi sanc
ționate. Dar, ce părere au 
șefii acestora despre modul 
în care mașinile din dota
rea șantierului sînt suprave- I 
gheata și dirijate la locurile I 
de muncă ?

Cpt. Toma FALON i

Unul dintre momentele is
torice de mare însemnătate 
pentru unitatea de luptă a cla
sei muncitoare împotriva ex
ploatării l-a constituit Congre
sul Sindicatelor Unitare din 
2—5 aprilie 1929 care a avut 
loc la Timișoara. In primul 
trimestru al anului 1929. Sin
dicatele unitare din Valea 
Jiului — reînființate abia la 
sfîrșitul anului 1928 — au 
desfășurat o largă activitate 
organizatorică, cultural-educa- 
tivă. sub conducerea comuniș
tilor. La Congresul de la Ti
mișoara au participat 5 dele
gați din Valea Jiului, repre- 
zentînd 23 de mandate cu 
1791 de voturi. In condițiile 
represiunilor împotriva orică
rei activități. progresiste — 
Partidul Comunist Român ac
tiva în condiții ilegale și făcea 
eforturi pentru organizarea 
muncitorilor în sindicate — 
acest eveniment a fost prece
dat și urmat de acțiuni ale 
minerilor care dovedeau o 
matură conștiință politică de 
clasă.

Anul 1926 se remarcă prin- 
tr-un puternic curent de or
ganizare în sindicate a mun
citorilor mineri. Serviciul de 
siguranță din Petroșani rapor
ta organelor ierarhice că în 
această regiune „mișcarea 
sindicală a luat proporții 
mari" și că sindicatele „se 
întăresc atit prin numărul 
membrilor ce zilnic se înscriu, 
cit și prin cotizațiile plătite. 
La Lonea numărul minerilor 
înscriși în sindicatele unitare 
a crescut în cîteva luni de la 
200 la circa 1 000, iar la Lu- 
peni a depășit cifra de 1 000“. 
La adunările generale din 
anul 1926 ale organizațiilor 
sindicale unitare din Valea 
Jiului, sc evidențiază tot mai 
mult necesitatea organizării 
muncitorilor mineri împotriva 
exploatării patronale. „Condu
cătorii sindicatelor au sfătuit 
muncitorii să se organizeze 
pentru a-și putea realiza sco
purile ee nutresc și a deveni 
o forță revoluționară capabilă 
să înfrunte capitalul burghez". 
Alți vorbitori au arătat că 
..s-au adunat pentru a încheia 
și verifica bilanțul anual, care 
bilanțuri sînt de două feluri : 
bilanțul capitalist care este 

munca furată de burghezi de 
la muncitori și bilanțul celor 
săraci care sînt muncitorii și 
care nu au decît zdrențe pe 
dînșii ; se face apel la munci
tori să se unească și să se 
organizeze căci numai atunci 
vor putea obține drepturile 
lor“.

La 1 aprilie 1926 minerii din 
Lonea au declarat grevă, ca 
urmare a concedierii a 500 de 
muncitori precum și a suspen
dării trenurilor muncitorești 
către satele Cimpa și Jieț. Da 
sfîrșitul lunii august autorită
țile din Petroșani sesizau a- 
larmate că muncitorii mineri 

45 DE ANI DE LA CONGRESUL SINDICATELOR 
UNITARE DE LA TIMIȘOARA

Un moment al formării conștiinței politice, al organizării 
și luptei de clasă ai minerilor

din întreaga Vale a Jiului 
„sînt pe picior de a face gre
vă, pe motiv că au plata mică 
și nu au locuințe". Printr-o 
luptă dîrză și consecventă. în 
anul 1926 minerii obțin noi 
contracte colective în Valea 
Jiului. „Contractele colective 
— așa cum se menționa în 
presa vremii — nu mulțumeau 
pe deplin cerințele tovarăși
lor noștri, dar luînd în consi
derare situația ce era înainte 
de acest contract, se poate 
spune că noul contract pune 
capă! abuzurilor asigurind 
muncitorilor o situație de 
drept".

Din discuțiile purtate la șe
dințele sindicale de la Lupeni. 
Vulcan. Aninoasa și alte cen
tre miniere s-a scos în eviden
ță tot mai mult că „numai da
torită organizării în sindicat 
s-au putut obține aceste re
zultate". Vorbitorii subliniau 
în cuvîntările lor că . „ceea ce 

s-a ciștigat se datorește numai 
organizațiilor care trebuiesc 
întărite cit mai mult pentru ca 
să se poată cuceri noi reven
dicări și impune condițiuni 
cît mai bune pentru întreaga 
muncitorime". „Prin aceste 
hotărîri — relatează presa 
vremii minerii din Valea 
Jiului au dat dovadă de con
știință socialistă fiind con
vinși de necesitatea luptei prin 
sindicate".

în anul 1928 se întrezăresc 
primele semne ale crizei de 
supraproducție. „In regiunea 
Văii Jiului — se raportează 
oficial — în urma descontări- 

lor ce s-au făcut la întreprin
derile miniere, anul trecut și 
anul curent, a rămas un număr 
mare de muncitori fără nici 
un cîștig...". Ca urmare a a- 
cestor împrejurări în cursul 
lunii mai 1928, muncitorii mi
neri desfășoară o puternică 
acțiune grevistă în toată Va
lea Jiului. Adresîndu-se mase
lor muncitoare cu ocazia zilei 
de 1 Mai 1928. P.C.R. arăta 
într-un manifest că ziua de 
1 Mai trebuie să fie „Un stri
găt de luptă contra ofensivei 
capitaliste și împotriva prigoa
nei ce sugrumă pe lucrătorii 
clasei muncitoare". Pregătită 
temeinic de către comuniști, 
la 3 mai izbucnește greva la 
Lupeni, ca în următoarele zile 
să se extindă în întregul bazin 
carbonifer.

în memoriul prezentat soci
etăților. minerii revendicau 
controlul muncitoresc în mi

ne, reprimirea la lucru a mun
citorilor concediați, ziua de 
muncă de 8 ore, mărirea sala
riului. plata pentru munca 
suplimentară, reducerea pre
țurilor la articolele alimenta
re, de îmbrăcăminte și încăl
țăminte iar munca în acord 
să se plătească conform creș
terii costului vieții. Nesatis- 
făcîndu-li-se cererile formulate 
în mod corespunzător, munci
torii au continuat să rămînă în 
grevă pînă la 1 iunie 1928. 
în urma. înăbușirii grevei, ca
pitaliștii trec la arestări și la 
noi concedieri. De la Vulcan 
sînt propuși pentru concedieri

144 de muncitori, de la Lu
peni sînt dați afară din slujbă 
223 de muncitori. Concedieri
lor le urmează evacuările din 
locuință și izgonirea famili
ilor.

In ciuda, acestor măsuri o- 
primatorii minerii din Valea 
Jiului au continuat lupta lor 
revoluționară. La sfîrșitul 
anului 1928. în ajunul marii 
bătălii de clasă de la Lupeni. 
organul local din Deva al 
Consiliului general al sindica
telor unitare din România face 
demersuri pentru scoaterea ți
nui ziar de breaslă cu . titlul 
..Minerul unitar".

Desigur că în condițiile pri
goanei pornită împotriva co
muniștilor, a stării de asediu 
menținută aproape în perma
nență în Valea Jiului de la 
primul război mondial încoa
ce este de prisos a mâi arăta 
că la vestea încercării apari
ției unui asemenea ziar orga
nele locale de stat, din capul 

locului s-au pronunțat negativ 
față de această îndrăzneală. 
Mai mult decît atît la începu
tul lunii mai, in 1929, pe baza 
ordinelor primite din partea 
Ministerului Justiției și Mi
nisterului de Interne organele 
siguranței „au trecut de indată 
la închiderea sindicatelor uni
tare din localitățile Petroșani, 
Vulcan și Deva", pe motivul 
că „toate asociațiunile munci
torești au trimis delegați la 
Congresul sindicatelor unitare 
ce a avut loc ia Timișoara 
unde s-au discutat chestiuni 
politice cu caracter subver
siv". Cu acest prilej impor

tantele arhive ale acestor or
ganizații de masă au fost con
fiscate și distruse.

In acțiunile de judecată îna
intate de Tribunalul Hunedoa
ra pentru dizolvarea sindica
telor unitare se reținea că : 
„In ziua de 4 martie 1929 
membrii sindicatului unitar 
al muncitorilor mineri din 
Petroșani au ținut o întruni
re cu care ocaziune capii lor, 
anume Stieber loan, deținui 
în arestul preventiv pentru 
crimă de violență contra au
torităților. Pîrvu loan și alții 
au atacat autoritățile adminis
trative și militare îndemnînd 
pe partieipanți la luptă pînă 
la sfîrșit ; în ziua de 8 aprilie 
membrii sindicatelor unitare 
a muncitorilor mineri din Pe
troșani, organizați de capii 
lor Biro Petru, Vârf al vy Lu
dovic, Burguz Alexandru și 
Stieber loan au voit să pă
trundă cu forța în localul Di

recțiunii Minelor din Petro
șani pentru a se răzbuna asu
pra personalului de conducere, 
în special pe directorul gene
ral, sub pretext că nu le dau 
ajutoare".

Adevărul e că sub conduce
rea partidului comunist sin
dicatele unitare au devenit o 
forță revoluționară de care 
burghezia a început a se teme 
tot mai mult trecînd de îndată 
la desființarea lor la începu
tul unui nou avînt revoluțio
nar în anul 1929.

în pofida măsurilor repre
sive, la 12 mai 1929 a avut loc 
la Petroșani o conferință a 
tuturor sindicatelor muncito
rești din Valea Jiului la care 
au fost reprezentate 16 sindi
cate (afiliate la Confederația 
Generală a Muncii — n. n.) 
prin 73 delegați și 6 secțiuni 
prin 13 delegați. Conferința, 
prin importanța discuțiilor și 
hotărîrilor luate cu privire la 
reorganizarea sindicatelor și 
a tacticii în viitor, „a avut 
caracterul unui adevărat con
gres" — se arată în darea de 
seamă a acestei conferințe.

„In manifestările lor — ci
tăm dintr-un alt document — 
nu păstrează nici o diferență 
cu cele comuniste. Aceleași 
cuvîntări înflăcărate, aceleași 
critici la adresa autorităților 
ca și ei“, ceea ce înseamnă că 
în fond activitatea sindicate
lor social-democrate a fost 
îndreptată împotriva exploa
tării capitaliste.

Din activitatea acestei orga
nizații de masă, într-o peri
oadă scurtă — din 1924 și pînă 
in ajunul marii bătălii de la 
Lupeni, din 1929 —, ne putem 
da seama că sub conducerea 
Partidului Comunist, masele 
populare, forțele progresiste 
au fost acelea care au înfăp
tuit marile transformări revo
luționare, asigurind mersul 
înainte al societății românești, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „Toate 
momentele importante din 
viața noastră sînt legate de 
lupta maselor, a întregului 
popor — motorul progresului 
social, adevăratul făuritor al 
istoriei României".

Nicolae WARDEGGER,
Arhivele Statului — Deva

O privire recunoscătoare...
(Urmare din pag. 1)

lefii la Început se retrăsese, 
doar fumul se îngroșa. Cele 
mai prețioase lucruri din 
casă le-am scos: o parte 
căzuseră deja pradă flăcă
rilor... Sosiseră și pompie
rii. Trecuse o oră și mă 
așteptau deja șase-șapte bas
culante pentru a fi încărca
te. Mi-am reînceput cu mai 
mare satisfacție munca pe 
care de patru ani o exer
cit in cadrul secției de uti

UZINA ELECTRICA 
PAROȘENI 

angajează de urgență:
• impiegat de mișcare C.F.R.
• manevrant
• acar C.F.R.
• șef echipă întreținere C.F.R. (picher)
• meseriași întreținere căi ferate
• strungari

Salarizarea conform prevederilor H.C.M. 914/1968 și Legii
nr. 12/1971.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de student pe numele Armean 

Maria. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Palu Anton, 
eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu și ecuson cu nr. 5 556 
pe numele Miron Berciu, eliberate de preparația Petrila. 
Le declar nule.

PIERDUT permis provizoriu nr. 105 eliberat de B.N. a 
R.S.R. filiala Petroșani, pe numele E'odor Irina. îl declar nul.

laj și transport Livezeni a 
T. C. H.

Pe schele, felele construc
torilor exprimau mulțumi
rea. Se bucurau de fapta 
șăvîrșită, mai ales că, din
tr-un coif al clădirii îi pri
vea copilul — o fetită — ce 
ocolise intîmplător perico
lul. Avea ochii în lacrimi, 
dar era fericită. Și recunos
cătoare ca și cînd gîndul ei. 
reușea să deslușească va
loarea unui gest spontan...
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Ziarul „Journal d’Egipte" despre 
politica externă a președintelui 

NICOLAE CEAUSESCU
CAIRO 2 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Lupu, 
transmite : Sub titlul „Poli
tica externă a președintelui 
Ceaușescu a dus la o cola
borare strînsă cu celelalte 
țări și, mai ales, cu statele 
arabe", ziarul „Journal 
d’Egipte" a publicat un am
plu articol cu prilejul alege
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de pre
ședinte al Republicii Socia
liste România. Articolul re
levă personalitatea remarca
bilă a șefului statului român, 
contribuția sa la creșterea 
continuă a prestigiului 
mâniei în lume.

Atitudinea proprie în 
litica externă, adoptată, 
mai mulți ani, de 
Nicolae Ceaușescu 
ziarul — a dus la stabilirea 
unor raporturi strînse și 
prietenești cu statele lumii, 
pe baza unei largi cooperări 
reciproc-avantajoase, mai ,a- 
les cu țările arabe. Nume
roasele convorbiri avute cu 
șefii de stat arabi au condus 
la încheierea de acorduri a- 
vantajoase, pe baza unei co
laborări strînse în toate do
meniile, îndeosebi, în econo
mie și industrie.

Acordînd o atenție deose
bită vizitei întreprinse re
cent de șeful statului român

subliniază că a- 
reprezentat un mo- 
cea mai mare im- 
în evoluția relați-

Ro-

po
ds 

domnul 
- arată

în Libia, Liban. Siria și Irak, 
articolul 
ceasta a 
ment de 
portanță
ilor româno-arabe.

Ziarul prezintă, pe larg, 
poziția constructivă a Rorpâ- 
niei față de conflictul ain 
Orientul Apropiat, arătînd 
că „politica externă a dom
nului Ceaușescu, trasată clar 
în timpul crizei din regiunea 
Orientului Apropiat, se ba
zează. îndeosebi, pe aplicarea 
prevederilor diverselor re
zoluții ale O.N.U., și pe prin
cipiul nelegitimității anexării 
de teritorii aparținînd altor 
țări prin folosirea forței sau 
a amenințării cu forța". In 
cadrul convorbirilor domnu
lui Nicolae Ceaușescu cu șe
fii de stat arabi, arată arti
colul, „problemele Orientului 
Apropiat au constituit obiec
tul principal", fiind studiate 
cele mai bune mijloace de 
realizare a unei păci juste și 
durabile în regiune, impli- 
cînd retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe 
ocupate, soluționarea proble
mei poporului palestinian în 
conformitate cu aspirațiile 
sale naționale, cu dreptul 
său legitim de a-și organiza 
propria existență și de a-și 
crea propriul stat indepen
dent.

IntilnireORIENTUL APROPIAT Conferința pentru securitate
• Convorbii-ile dintre secretarul de stat a- 

merican și ministrul israelian al apărării • Noi 
incidente între forțele siriene și israeliene

CAIRO 2 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se,. în numărul său 
de marți, la convorbirile din
tre secretarul de stat ameri
can, Henry Kissinger, și mi
nistrul 
Moshe 
gajării
Golan.

israelian al apărării, 
Dayan, asupra dezan- 
forțelor pe înălțimile 
ziarul egiptean „Al 

Goumhouria" subliniază că 
acestea s-au soldat cu o serie 
de elemente constructive, din 
tre care multe sînt foarte a- 
propiate de punctul de vedere 
sirian asupra problemei res
pective — informează agen-

țiilc Reuter și United Press 
International.

„Aceste rezultate — men
ționează ziarul citat — vor 
crea o atmosferă propice con
vorbirilor pe care delegația 
siriană, ce va sosi la Washing
ton în a doua săptămînă a lu
nii aprilie, le va avea cu se
cretarul de

la Damasc, reluat de agenți
ile de presă. El a menționat 
că artileria și tancurile siri
ene au deschis focul în mo
mentul în care trupele israe
liene încercau, din nou, să-și 
întărească pozițiile avansate 
de la linia frontului.

și cooperare în Europa Mao Tzedun

stat american".

DAMASC 
La linia de 
de pe înălțimile Golan 
înregistrat, marți, noi 
dente între forțele siriene și
israeliene — a anunțat un 
purtător de cuvînt militar de

2 (Agerpres'). .— 
încetare a focului 

s-au 
inci-

w

Tovarășul Ștefan Andrei 
a fost primit

Willy
de cancelarul

Brandt

ziție 
lămâii ea seci 
La (ft&stoii

GENEVA

Tel 
As- 

a- 
au

TEL AVIV 2 (Agerpres) — 
Un comunicat al Comanda
mentului militar de la 
Aviv. reluat de agențiile 
sociated Press și Reuter, 
firmă că trupele siriene
deschis, marți, foc de artile
rie și de tancuri împotriva 
unor poziții israeliene din 
sudul teritoriului ocupat în 
cursul războiului din octom
brie 1973. Se menționează că 
artileria și tancurile israelie
ne au ripostat.

BONN 2 
Agerpres, 
transmite : 
Brandt l-a 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R. Cu a- 
cest prilej, tovarășul Ștefan 
Andrei a transmis un căldu
ros salut din partea președin
telui Nicolae C'eaușescu, can
celarului Willy Brandt care,

— Corespondentul’ 
N. S. Stănescu 
Cancelarul Willy 
primit, marți, pe

la rîndul său, a adresat șefu
lui statului român cordiale 
salutări. In cursul convorbiri
lor a avut loc un schimb de 
păreri și informații privind 
preocupările interne actuale 
ale celor două țări, precum 
și aspecte ale situației inter
naționale actuale și ale dez
voltării, în continuare, a re
lațiilor dintre România și Re
publica Federală Germania.

WASHINGTON 2 — Cores
pondentul Agerpres. C. Ale- 
xandroaie, transmite : La Bos
ton a fost inaugurată o ex
poziție de tapiserii contempo
rane românești. Organizată 
de un Comitet de inițiativă, 
alcătuit din profesori ai uni
versităților din oraș, muzeo
grafi, critici de artă, artiști 
plastici și conducerea Biblio
tecii române din New York, 
expoziția prezintă creația re
centă a unor cunoscuți artiști 
români.

Lucrările comitetului pregătitor 
al Conferinței privind 

neproliferarea armelor nucleare
GENEVA 2 (Agerpres). — 

La Geneva au început, luni, 
lucrările Comitetului pregăti
tor al Conferinței pentru e- 
xaminarea modului de apli
care a Tratatului cu privire 
la neproliferarea armelor nu
cleare, care urmează să se des
fășoare în cursul anului viitor. 
Comitetul este format din 24 
de state între care și Româ
nia.

In baza consultărilor care

Vizita delegației U. G. S. R., 
condusă de

Mihai Dalea,
tovarășul 
la Damasc

DAMASC 2 (Agerpres). — 
Corespondență de la Crăciun 
Ionescu : La Damasc a sosit, 
într-o vizită oficială, la in
vitația Federației Generale a 
Sindicatelor Muncitorilor din 
Siria, o delegație a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România condusă de Mihai 
Dalea, președinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

La 2 aprilie, la sediul fede
rației au început convorbiri
le între cele două delegații, 
în cadrul discuțiilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordi
ală, delegațiile s-au informat 
reciproc asupra realizărilor și

preocupărilor organizațiilor 
sindicale din România și Si
ria. Ambele părți și-au expri
mat satisfacția pentru evolu
ția pozitivă a legăturilor din
tre ele în spiritul bunelor re
lații existente între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană și s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor din
tre organizațiile sindicale ale 
celor două țări în 
oamenilor muncii, 
păcii și prieteniei 
poare.

Tot la 2 aprilie __
U.G.S.R. a vizitat Uzina texti
lă Houmasieh din Damasc.

interesul 
cauzei

■ po-
al i 
între

delegația

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL JAPONIEI, 
Masayoshi Ohira, a primit, 
marți, pe Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, care a efectuat 
o vizită în Japonia.

De asemenea, au avut loc 
primiri la Yasuhiro Nakasone, 
ministrul comerțului internați
onal și al industriei, și la Dai- 
suke Akita, vicespeaker al 
Camerei Reprezentanților.

acesteia — anunță un comuni
cat oficial publicat la Londra.

INSULELE BAHAMAS — 
stat care a obținut indepen
dența anul trecut — au deve
nit cel de-al 139-lea membru 
al Organizației Mondiale a 
Sănătății, s-a anunțat oficial 
la sediul Națiunilor Unite.

EXECUTIVULUI 
AL IRLANDEI 

Brian Faulkner, a 
partea primului 
britanic, Harold

ȘEFUL 
COLEGIAL 
DE NORD, 
primit din 
ministru 
Wilson, cu care a conferit luni 
seabă, asigurări privind spri
jinul guvernului în lupta îm
potriva acțiunilor teroriste din 
provincie, precum și în vede
rea dezvoltării economice a

PREȘEDINTELE SUDANU
LUI, Gaffar Numeiri, a sosit, 
marți, la Alexandria, în cadrul 
unei vizite în Republica A- 
rabă Egipt, unde va avea con
vorbiri cu președintele Anwar 
Sadat în legătură cu dezvol
tarea și adîncirea relațiilor 
dintre cele două țări. La so
sirea pe aeroportul din Ale
xandria, președintele Numeiri 
a fost întîmpinat de președin
tele Sadat și de alte oficialități 
egiptene.

KAMPALA 2 (Agerpres). — 
Miniștrii africani de externe 
au adoptat ordinea de zi a ce
lei de-a XXII-a sesiuni a Con
siliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, âle 
cărei lucrări se desfășoară la 
Kampala — capitala Ugandei.

Printre problemele mai im
portante care fac obiectul ac
tualei reuniuni figurează exa
minarea situației din Orientul 
Apropiat, criza de energie, se
siunea Adunării Generale a 
Națiunilor Unite asupra mate
riilor prime, convocată la ini
țiativa Algeriei, negocierile 
dintre țările africane și Piața

comună, crearea unui fond 
de asistență pentru Guineea- 
Bissau, adoptarea bugetului 
pe anul în curs al. O.U.A., 
precum și alțe probleme ma
jore ihteresînd țările membre 
ale organizației.

în timpul dezbaterilor, o a- 
tenție deosebită va fi acordată 
raportului Comitetului celor 
șapte, creat în cadrul sesiu
nii extraordinare a O.N.U. 
din septembrie 1973 și investit 
cu angajarea de negocieri cu 
statele arabe pentru a evalua 
consecințele crizei de energie 
asupra economiei țărilor afri
cane.

au avut loc, s-a stabilit ca lu
crările comitetului să fie 
conduse de un birou format 
din reprezentanții Canadei, 
Polonei și Suediei, care vor 
prezida, prin rotație, cele 
trei sesiuni ale comitetului 
pregătitor.

In cadrul primei ședințe, 
șeful delegației române, am
basadorul Constantin Ene, 
reprezentant permanent al 
Republicii Socialiste Româ
nia pe lîngă Oficiul O.N.U. 
din Geneva, a expus, într-o 
succintă declarație, punctul de 
vedere al țării noastre potrivit 
căruia comitetul pregătitor 
trebuie să-și desfășoare lucră
rile pe baza principiilor și 
procedurilor Națiunilor Unite, 
a participării unor state su
verane și independente, în 
condiții de deplină egalitate.

Pornind de la aceste consi
derente, România s-a pronun
țat în favoarea conducerii lu
crărilor comitetului pe baza, 
principiului rotației tuturor 
statelor participante.

GENEVA 2 (Agerpres). — 
La Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa 
continuă într-un ritm susți
nut, procesul de redactare a 
documentelor, în toate subu
nitățile sale de lucru.

în Subcomisia pentru infor
mații, unde se află spre exa
minare un număr mare de 
propuneri, reprezentanții celor 
35 de state 
ajuns la un 
asupra unor 
măsuri care 
bună cooperare pe plan gene- 
ral-european în acest domeniu. 
Pornind de la premisa că 
mijloacele de informare, ală
turi de alte forme de coope
rare, pot constitui pîrghii im
portante în efortul de edifica
re a păcii și înțelegerii între 
popoare, de realizare a unei 
mai bune cunoașteri recipro
ce și îmbogățirii spirituale a 
personalității umane, delegați
ile au evidențiat necesitatea 
extinderii schimburilor res
pective și au definit o serie 
de măsuri concrete pentru re
alizarea obiectivelor propuse. 
Se are în vedere ca, pe lîngă 
practicile și formele de pînă 
acum, a căror valoare s-a do
vedit pozitivă, să se găsească 
forme noi, de natură să fa
ciliteze o mai bună disemina
re a informației orale, tipărite, 
radiodifuzate și filmate. Con
dițiile specifice în care se vor 
realiza unele din aceste obiec
tive urmează să fie stipulate 
în acorduri și înțelegeri con
venite între parteneri.

La propunerea delegației 
române, în textele reținute

participante au 
acord preliminar 
prevederi vizînd 

să ducă la o mai

s-au introdus prevederi refe
ritoare la creșterea graduală 
a schimburilor de ziare, pe
riodice și alte publicații, în 
condiții reciproc avantajoase 
convenite între părțile intere
sate. De asemenea, conform 
acestor prevederi ar urma ca 
partenerii să găsească și mij
loacele potrivite de soluțio
nare a aspectelor financiare 
pe care le implică asemenea 
schimburi. Dispozițiile concre
te ar urma să fie formulate 
cu prilejul încheierii acordu
rilor și înțelegerilor.

Desigur, textele convenite 
reprezintă un progres real, 
dar în atenția participanților 
se află încă o gamă largă de 
probleme pentru rezolvarea 
cărora se cer eforturi conju
gate în vederea găsirii unor 
soluții și formule care să în
trunească consensul.

Khieu Samphan
PEKIN 2 (Agerpres). — Pre

ședintele Mao Tzedun, l-a 
primit, marți, pe Khieu Sam
phan, membru al biroului Po
litic al C. C. al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei 
(FUNC), vicepremier și mi
nistru al apărării naționale al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(GRUNO), comandantul-șef 
al forțelor armate de eliberare 
națională ale poporului cam
bodgian. conducătorul dele
gației FUNC și GRUNC care 
se află la Pekin. într-o vizită 
oficială.

Agenția China Nouă men
ționează că întîlnirea s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, de prietenie și soli
daritate militantă.

LONDRA

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST
DEMOCRATIC DIN ITALIA

Lupte violente în Cambodgia
PENH 2 (Agerpres). 
violente s-au desfă- 
ultimele 24 de ore. 

un kilometru de 
portului cambodgian 
precum și în împre- 
aeroportului din lo- 
informează agenția 

Patrioții kh- 
bom-

PNOM
— Lupte 
șurat, în 
la numai 
centrul 
Kampot, 
jurimile 
calitate. 
France Presse. 
meri au continuat să 
bardeze, luni seara, poziții din 
perimetrul defensiv al orașu
lui. Principala poartă mariti
mă a Cambodgiei, Kampot, 
este izolată de aproape o lună, 
comunicînd cu exteriorul nu-

mai printr-un canal îngust 
și prin intermediul cîtorva eli
coptere ale armatei lonnoliste.

Luni seara, patrioții cam- 
bodgieni au atacat o coloană 
lonnolistă ' care se îndrepta 
spre Oudong, fostă capitală 
regală, eliberată la 18 martie 
de către forțele armate popu
lare.

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub jugul fascist

BUDAPESTA 2 — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop. 
transmite : Cu prilejul celei 
de-a 29-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul 
fascist, la cimitirul eroilor ro
mâni din Rakosliget, Bu
dapesta, au fost depuse co
roane de flori.

O companie militară a

prezentat onorul. După into
narea imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Unga
re, au fost depuse coroane de 
flori în semn de omagiu adus 
eroilor români care și-au jert
fit viața pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist.

încheierea dezbaterilor din Camera Comunelor

Peste 2 000 de Uruguay eni 
cu numele de familie >,Arbi- 
za“ s-au reunit la o masă fes
tivă comună, care avea drept 
fel depistarea provenienței 
și gradelor lor de rudenie, 
precum și conturarea arbo
relui genealogic al fatniliei. 
După lungi și frumoase cli
pe de desfătare, mesenii Ar- 
biza au ajuns la concluzia 
că strămoșii lor au fost doi 
frați 
si ti 
yene

imigranți spanioli, so- 
pe meleagurile ur'ugua- 

în 1 847.

★

ciuda dificultăților ii-

GENOVA 2 — Corespon
dentul Agerpres, Radu Bog
dan, transmite : Marți au în
ceput la Genova lucrările ce
lui de-al XVI-lea Congres al 
Partidului Socialist Democra
tic din Italia (P.S.D.I.). Con
gresul este urmărit cu interes, 
mai ales datorită dificultăților 
prin care a trecut, recent, co
aliția guvernamentală de cen- 
tru-stînga, în care socialist- 
democrații dețin al treilea loc, 
precum și datorită frămîntă- 
rilor din sînul partidului.

în centrul dezbaterilor se 
vor afla, dincolo de obișnui
tele înfruntări dintre curente, 
chestiunea liniei și orientări
lor partidului. în prezent, 
nici una din principalele com
ponente ale P.S.D.I. nu pune 
sub semnul îndoielii, ci, dim
potrivă, sprijină participarea 
partidului la coaliția de cen- 
tru-stînga. Ceea ce noul cu
rent, creat în urmă cu cîteva 
luni în jurul fostului președin
te al republicii, Giuseppe Sa-

ragat, 
aiului 
fruntea căruia se află Mario 
Tanassi. președintele partidu
lui, și Flavio Orlandi, secre
tar politic), este „lipsa unei 
prezențe efective a P.S.D.I., 
atît în guvern, cît și, în gene
ral în țară", precum și „o serie 
de erori politice" comise mai 
ales în trecutul apropiat, prin 
participarea la guvernul de 
centru.

Raportul prezentat de se
cretarul politic al P.S.D.I., 
Flavio Orlandi, la deschiderea 
lucrărilor Congresului, a con
stituit o reafirmare a puncte
lor de vedere cunoscute ale 
grupului majoritar din partid: 
modul în care au fost puse 
în discuție o serie dintre opi
niile avansate de noul curent 
din cadrul P.S.D.I. au lăsat 
însă să se întrevadă că lu
crările Congresului nu vor fi 
lipsite de accente și înfruntări 
polemice.

reproșează, însă, actu- 
grup majoritar (în

LONDRA 2 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : După trei zile 
de dezbateri, Camera Comu
nelor a aprobat bugetul pre
zentat de ministrul finanțe
lor, Dennis Healey, în care 
sînt cuprinse, în mod concen
trat, principalele obiective ale 
programului de politică inter-

Harold 
situația 
și de 
subsi- 

la

❖

ÎN SPRIJINUL
UNEI IPOTEZE

din Pe- 
obținut 

în spri- 
migra-

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Un grup de specialiști sovie
tici, care a studiat urmele u- 
nor așezări paleolitice 
ninsula Kamciatka, a 
noi piese arheologice 
jinul ipotezei privind
rea unora din vechii locuitori 
ai Asiei în America de Nord.

Nikolai Dikov, conducăto
rul expediției, a anunțat gă
sirea unor foarte interesante 
obiecte de tipul celor desco
perite pe teritoriul nord-ame- 
rican în așezări omenești de 
dată mai
din Kamciatka.

recentă decît cele

MIERCURI, 3 APRILIE

STUDIOUL TIMIȘOARA

juterii muzicale ; 23,00-5,00
Estrada nocturnă.

19.30
20.00
20,20

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cidul ; Republica : 
Nunta ; PETRILA : Femeile; 
LONEA — Minerul: In 
munți crește un brad verde; 
ANINOASA : Bărbații ;
VULCAN: Livada din ste
pă ; LUPENI — Cultural ; 
Omul din La Mancha ; U- 
RICANI: Operațiunea - „A- 
tomul marcat".

știri ; 10,10 Retros- 
creației lui Ionel 
10,30 Din țările so- 

10,45 Instrumente 
de 

11,20 Formațiile Ma-

<

5,00 Buletin de știri ; 5.05 
Cîntec și joc de pe plaiuri
le țării ; 6,00 Radioprogra-
mul dimineții ; 8,08 La mi
crofon. melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,20
Orchestra „Flacăra Praho
vei" din Ploiești ; 10,00 Bu-

letin de 
pectiva 
Fernic ; 
cialiste ; 
populare ; 11,00 Buletin 
Știri ;
gic, Icâic și Sven Ingvars ; 
12,00 Buletin de știri ; 12,05 
Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12.35 Cîntare anilor lumină; 
13,00 Radiojurnal ; 13,15 Re
vista șlagărelor.; 14,00 Bu
letin de știri ; 14,05 Varietăți 
muzicale ; 14,40 Din folclo
rul muzical al popoarelor; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Clubul-invitaților ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Cîntece de
Claudiu Negulescu ; 16,25
Odă limbii române ; 16,45
Un disc cu duetul Martha și 
Tena ; 17,00 Buletin de știri; 
17,15 Universul familiei ;
17,40 Transmisiune de fot
bal ; 18,10 Orele serii ; 20,00 
Muzică popujară ; 20,40 Mu
zică pe adresa dumneavoas
tră : 21,00 Buletin de știri;
22,00 Radiojurnal; 22,30 Bi-

18,00 Actualitatea radio ; 
18,10 ..Mîndrulița mea de pe 
Timiș" — program de cîn
tece populare; 18,30 „Pro ar
te" ; 18,45 Piese vocale și 
instrumentale de Beetho
ven ; 19,00 Colocviu cu tine
rețea ; Din cuprins : „Șapte 
zile" — știri și informații 
din activitatea tineretului. 
„Gaudeamus" : Festivalul na
țional al artei studențești — 
Timișoara.

9,00 Teleșcoală.
Album. Tradiția orașe
lor : Bistrița-Năsăud.

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662,

10,35

11.00

17,30
17.35

18,05
18,30

18,45

19,10
19,20

Biologie, (anul III). Fi
ziologia sîngelui.
Matematică modernă. 
Grupuri finite. Genera
lități.
Curs de limbă en
gleză. Lecția 84 (relua
re1).
Curs de limbă rusă. 
Lecția 85 (reluare).
Film pentru copii. Eu 
te-am iubit — o pro
ducție a studiourilor ci
nematografice sovieti
ce.
Telex.
Curs de limbă france
ză (lecția 87).
Steaua polară.
Aplauze pentru români. 
Cu ansamblul Maramu
reșul în Sudan și Egipt 
Dialog — Societatea 
post-industrială. 
Tragerea pronoexpres. 
1001 de seri — Bugs 
Bunny și prietenii săi.

20.40

Telejurnal.
Reflector.
Primăvară studențească 
— Ia Oradea, Timișoa
ra, Cluj.
Telecinemateca. Vedete 
de neuitat: Robert Tay
lor. Dilema șerifului — 
premieră pe țară.
24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 8 
grade ; Paring zero grade.

Minimele : Petroșani — 4 
grade ; Paring — 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme relativ 
frumoasă dar răcoroasă 
noaptea 
variabil, 
bă. Vînt 
din. sud.

i dar
și dimineața. Cer 
Dimineața ceață sla- 
slab pînă la potrivit

nă a guvernului britanic.
Potrivit declarațiilor miniș

trilor Dennis Healey și Ha
rold Lever, care au luat cu- 
vîntul la dezbateri, bugetul 
exprimă hotărîrea cabinetului 
laburist condus de 
Wilson de a redresa 
economiei britanice 
a stabiliza, prin
dii bugetare, prețurile 
o serie de produse alimentare 
de bază, de a opri creșterea 
inflației, de a reduce deficitul 
balanței de plăți, recurgîndu- 
se. între altele, la împrumu
turi masive în exterior, și de 
a restabili încrederea în lira 
sterlină. O serie de deputați 
conservatori și liberali au cri
ticat prevederile bugetului. în 
special 
noilor 
pe cei

S-a

în domeniu] stabilirii 
impozite, care lovesc 
cu venituri mari.
subliniat, pe de altă

parte, în cursul dezbaterilor 
că oamenii muncii vor avea 
de suferit atît datorită noilor 
impozite cît și din cauza spo
ririi masive a prețurilor ener
giei electrice, transportului pe 
căile ferate, poștei, telegrafu
lui și telefonului etc. „Buge
tul, a apreciat deputatul con
servator Peter Walker, este 
complet greșit din punctul de 
vedere al industriei britanice 
și va duce la creșterea șoma
jului și la numeroase falimen
te, dacă prevederile sale nu 
vor fi schimbate".

Ministrul finanțelor a men
ționat. însă, în fața Camerei 
Comunelor, că va prezenta un 
nou buget, în toamnă. Vorbi
torul a cerut Camerei să apro
be actualul buget, „ca un prim 
pas spre redresarea economi
că". Bugetul a fost aprobat 
fără să se recurgă Ia vot.

In
nanciare actuale, Marea Bri- 
tanie continuă să dețină ori- 
mul loc in rîndul importato
rilor de șampanie fabricată 
in Franța (193 milioane sti
cle in 1973). Statele Unite 
au importat, in cursul anului 
trecut, 3,9 milioane sticle, 
situindu-se pe locul al doi
lea.

★

Cei 8 membri ai Asociați
ei alpine din R. F. Germa
nia, care întreprind o tenta
tivă de escaladare a vîrfu- 
lui „Annapurna-ll“, înalt de 
7 937 metri, din masivul Hi
malaia, și-au stabilit tabăra 
Ia altitudinea de 5 300 me
tri. Expediția încearcă să 
escaladeze acest pisc prin 
versantul de nord-est, evitat 
de alpiniști în trecut datori
tă dificultății traseului.

★

Acțiune grevistă în Belgia
BRUXELLES 2 (Agerpres). 

— Acțiunea grevistă care 
perturba parțial, începînd de 
o săptămînă, activitatea ateli
erelor de construcții electrice 
din orașul Belgian Charleroi 
(A.C.E.C.), filială a Societății 
nord-americane Westinghouse, 
s-a generalizat. După cum re
levă agenția Associated Press,

celor 2 200 de salariați aflați1 
în grevă de săptămînă trecută, 
li s-au alăturat luni și ceilalți 
5 000.

Greviștii protestează împo
triva concedierilor abuzive la 
care recurge societatea, reven- 
dicînd, totodată. îmbunătăți
rea condițiilor de viață.

Kenichi Horie, primul na
vigator solitar japonez este 
pe punctul să realizeze în
conjurul lumii și se află, în 
prezent, în Pacific la 
pe 5 000 de kilometri 
sulele 
scrie 
bun“. 
ra din 
gust anul trecut, și a navigat 
cu succes prin Oceanul In
dian, Atlantic, reușind să 
treacă cu bine în Pacific pe 
la Capul Horn, la 5 ianuarie 
acest an.

aproa- 
de in- 
nipon, 
Shim- 
anco-

arhipelagului 
ziarul „ Asahi

Horie a ridicat 
portul Osaka, la 1 au-

SPOR T
ACCRA 2 (Agerpres). — 

Selecționata de fotbal a Gha- 
nei a întilnit la Accra într-un 
joc de verificare o reprezen
tativă studențească din R- F. 
Germania. Jocul s-a încheiat 
la egalitate: 1-1 (0-0).

OSLO 2 (Agerpres). — La 
Oslo s-a disputat întîlnirea 
internațională feminină de 
gimnastică dintre echipele 
Norvegiei și R. D. Germane. 
Oaspetele au terminat învin
gătoare cu scorul de 360,3- 
340 puncte. La individual 
compus pe primul loc s-a 
clasat Hannelore Zinke (R. D. 
Germană) cu 73 puncte.

nin de handbal de la Neubran
denburg (R . D. Germană) a 
fost cîștigat de echipa Iugos
laviei, deținătoarea titlului 
mondial. Handbalistele iugos
lave au terminat la egalita
te : 11-11 (5-5) cu echipa R.D 
Germane în ultima partidă a 
competiției. Pe locul trei s-a 
clasat Ungaria. urmată de 
U.R.S.S., Polonia și Cehoslova
cia.

MADRID 2 (Agerpres). 
In cadrul „Cupei FIRA" 
rugbi, selecționata Spaniei 
învins cu scorul de 22-0 (6-0) 
echipa Marocului.

la
a

BERLIN 2 (Agerpres). —
Turneul internațional femi-

RIO DE JANEIRO 2 (Ager
pres). — Comentînd meciul de 
fotbal Brazilia — Mexic, co
respondentul Agerpres, Va
lentin Păunescu, transmite : 
Selecționata Braziliei — ad
versara reprezentativei noas
tre naționale, la 17 aprilie, pe 
stadionul Morumbi din 
Paulo — 
egalitate 
xicului.

După
zile de antrenamente 
se. „unsprezecele"

Sao 
nu a reușit decît o 
(1-1) cu formația Me-

aproape o lună de 
inten- 

brazilian

a avut o evoluție neconvingă
toare. Doar compartimentul 
defensiv a părut oarecum pus 
la punct, fapt datorat în mare 
măsură evoluției fundașului 
central stînga Luis Pereira.

„Echipa — scrie ziarul 
„Jornal do Brasil" — este lip
sită de inițiativă și agresivi
tate în atac, lentă la mijlocul 
terenului".

Echipa de duminică nu a 
reușit să prezinte două vîr- 
furi de atac de talia lui Pele 
și Tostao și nici un conducător 
de joc cu virtuțile tehnico-tac- 
tice ale Iui Gerson, capabil 
să ordoneze eforturile coe
chipierilor săi.

„Pentru mine, a 
Mario Zagalo, după 
rea partidei, această 
te nu contează, 
este că ea ne-a permis să fa
cem o serie de observații. In 
legătură cu erorile și defectele 
existente, în viitorul apropiat 
ne vom concentra asupra lor 
pentru a le remedia".

declarat 
. încheie- 

egalita- 
Important
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