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Din adincurile sufletului nostru porni-va astăxi un 
imn. Și mina noastră va așeza o floare pe cel mai scump 
monument dintre monumente. Și recunoștința noastră 
fierbinte se va îndrepta către cei care cu prețul vieții au 
făcut ca românul să fie stâpin în România, ca patria 
iubită să dăinuie intru admirația întregii lumi atit cit in 
pieptul acestui brav popor va bate o inimă românească.

li venerăm pe cei care pe meterezele Plevnei, Raho- 
vei și Smirdanului, atunci in 1877, și mai târziu pe cîm- 
purile pustiite de primul război mondial la Oituz, Mără- 
ști și Mărășești, și încă mai tîrziu pe pămintul Ungariei 
și Cehoslovaciei, în crincena încleștare cu fiara fascistă, 
au scris cu singe istoria de aur a patriei. In fiecare an, 
la 9 mai, în semn de adincă cinstire, sărbătorim Ziua 
proclamării independenței de stat a României șî Ziua 
Victoriei asupra fascismului.

...9 Mai 1877. Primăvară. Nobila idee a independen
ței naționale capătă un puternic fundament politic și 
material. România, angajată in războiul ruso-turc, își jert
fește cu durere, dar cu nestrămutată hotărîre fiii pentru 
scuturarea jugului otoman. Sint catalizate cele mai îna
intate și valoroase forțe ale patriei. Proeminenta noastră 
personalitate, M. Kogâlniceanu, spunea, la acea dată, în 
Senat : „Nu am cea mai mică îndoială și frică de a de
clara în fața reprezentanței naționale că noi sintem o 
națiune liberă și independentă".......Sîntem independenți,
sîntem națiune de sine stătătoare I".

România s-a așezat astfel la masa lumii întregi ; li
beră, independentă, cu drepturi egale, admirată. Și o 
dată cu aceasta a început mersul ascendent pe drumul 
afirmării, al unor profunde transformări economice și 
social-politice. Evident, independența fiind obținută pe 
fondul unei dezvoltări capitaliste, s-a creat cadrul favo
rabil infiltrării capitalului străin, au apărut noi contra
dicții sociale. Clasei muncitoare române, in frunte cu 
partidul său comunist, i-a revenit misiunea de a lua in 
propriile sale mîini steagul independenței naționale și al 
deplinei libertăți, purtindu-l tot mai sus pe drumul greu 
dar plin de noblețe al construcției unei noi societăți.

...9 Mai 1945. Fiara fascistă, împinsă puternic din 
toate colțurile lumii, intră in bîrlog și-și dă sfirșitul. O- 
menirea cîntă. Cintă imn de slavă celor care și-au dat 
viața in cea mai crincenă bătălie cunoscută de istorie. 
Ostașii români, forțele patriotice din România, s-au aco
perit de glorie. Alături de invincibila armată sovietică, 
unitățile românești au dat lovituri hotăritoare hitleris- 
mului. 170 000 de militari români au căzut jertfă pe fron
tul antifascist ; 300 000 de soldați, ofițeri și subofițeri ro
mâni au fost decorați cu ordine românești, sovietice și 
cehoslovace.

„Eroi au fost, eroi sint incâ, și-or fi cît neamul ro
mânesc"...

...Ne venerăm eroii. Gindul ne zboară la faptele lor, 
la idealurile pentru care s-au jertfit. Independență, suve
ranitate, libertate deplină I Poporul stăpin pe destinele 
sale ! Toate s-au împlinit. 23 August 1944 a adus cu 
sine tot ceea ce au visat înaintașii noștri. Partidul Co
munist Român, marele conducător al neamului, ne con
duce din victorie în. victorie. România e stimată pe toate 
meridianele globului. România iși făurește viitorul 
cum vrea poporul ei. Nimeni și niciodată nu are ce 
ta în treburile ei. Trăim și ne bucurăm de aceste 
iubiți înaintași ai noștri I Și astăzi la 9 mai 1969, vă 
cern un nou prinos de recunoștință și mulțumire.

Minerii Văii Jiului, energeticienii și constructorii, cu 
toții iși unesc voința cu a întregului popor pentru inflo- 
irea patriei, in iureș de muncă ne pregătim să oferim 
ofrandă țârii la a 25-a aniversare a eliberării de sub 
jugul fascist. Sarcinile încredințate de partid le înfăp
tuim, < 
numai 
vedem 
vintâm 
cotind 
vouă, bravi eroi ai neamului.

așa 
cău- 
zile, 

adu-

ca totdeauna, cu puterea pe care ți-o poate da 
propriu-ți interes. Și interesul nostru este să ne 
patria mai puternică, mai plină de floare. Ne a- 
cu toată vigoarea spre societatea comunistă, so- 
că e cea mai mare cinstire pe care v-o aducem

La „rădăcina" Puțului
La începutul săptămînii în 

curs, echipele de dulgheri și 
fierari conduse de Viorel Truș- 
că. Ion Giurăscu și Gheorghe 
Tufiș mai luiTau la definitiva
rea ultimelor pregătiri ce a- 
veau să consemneze — o da
tă terminate — un moment 
important din viața puțului 
principal Paroșeni : începerea 
turnării betonului în fundație, 
la 0 metri sub nivelul tere
nului.
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Betoniștii conduși do Pavel 
Balaite și Victor Stanca au 
fost aceia care au așezat — 
acum două zile — primele cu
pe de beton la temelia aces
tui obiectiv important.

Se scontează ca în decurs dc 
10 zile, lotul condus de Gheza 
Kiss să raporteze turnarea in
tegrală a celor 800 mc beton 
care asigură „ieșirea44 la su
prafață cu fundația noului 
puț.

Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri

împlinirii

Ia Vulcan, ochiul rămînc 
impresionat cum natura 
și omul și-au orînduit 

împlinirile. In trepte și le-a 
rînduit natura — de pe virful 
muntelui Straja, albit de ză
padă. pînă în apa tumultuoasă 
a Jiului de vest; în trepte și 
le-a rînduit omul — de la ca
sele împlîntatc parcă în poala 
muntelui, pînă jos, la șantierul 
fabricii dc brichete.

Pe această ultimă treaptă a 
înălțimilor orînduite de mîna 
omului, am pășit cu dorința do 
a releva realizările constructo
rilor ce o durează. Primele cupe 
dc pămînt excavate aici, pe ma
lul drept al Jiului, în august 
1968, au consemnat începutul 
construcției obiectivului nr. 1 
al șantierului Vulcan ; Fabrica 
dc brichete Coroești.

țimilor. trăsătură esențială a 
prezentului, pe șantierul Fa
bricii de brichete Corcești se 
înscrie pe cotele de beton și 
oțel ale construcției. Dacă a- 
nul trecut se executau săpături 
sub nivelul albiei Jiului, astăzi 
liniile verticale ale edificiilor 
întâmpină semețe razele soa
relui la mulți metri deasupra 
pămîntului. Mai presus dccît 
toate se ridică stația de briche- 
taro și uscare cu cei aproape 
20 metri cît a ajuns să măsoare 
în prezent. Privită de jos, a- 
ccastă secție ne apare ca un 
fagure uriaș, format din cadre 
puternice do beton armat ce se 
întrepătrund armonios, rigidiza
te prin planșee, constiuind ast
fel scheletul de rezistență pe 
care, o dată cu montarea utila
jelor se va 
tehnologic 
chete.

materializa și fluxul 
„născător" dc

Acolo unde

bri-

Coordonate

ne la începutul șantierului 
și pînă acum, construcția 
a crescut cu pași repezi 

primind noi contururi atit pe 
orizontală cît și pe verticală. 
Dacă în toamna anului 1968 
constructorii trebăluiau 
pe cîtcva sute dc metri 
la principalul obiectiv' 
itoarei fabrici — secția 
chetare — astăzi toate 
și anexele lor, răspîndite pe o 
suprafață dc peste 2 ha, *.* 
profilează cotele spre înălțimi. 
Punctele ’ ’ __
și-au luat numele de -la viikSa^- 
rele obiective ale fabricii : sec
ția de brichetare și uscare; de
pozitul dc smoală și topitorie: 
silozul de cărbune spălat; sec
ția de răcire; depozitul de în
cărcare. Intre ele, aceste obiec
tive vor fi legate prin culoarele 
de benzi care de altfel vor uni 
functional și organic fabrica de 
brichete cu vecina ei — Prc- 
parația cărbunelui Coroești.

se plămădesc 
înălțimi

I Tco- 
șof

la sol 
pătrati 
al vi

de bri- 
secțiile

își

dc lucru existente

ntovărășit de Virgil 
dorescu, inginerul 
adjunct al Grupului de 

șantiere Valea Jiului al T.C.M.M.. 
trecem pe rînd prin casetele 
acestui „fagure". Primele cinci 
dintre ele — între cota -I- 0,00 
și 4- 15 — își așteaptă deja 
utilajele sau se pregătesc în a- 
cest scop. Pe planșcul de la cota 
4- 15,00 găsim forfota cea mai 
mare : dulgherii conturează prin 
cofraje scheletul do stâlpi și 
grinzi, fierarii montează armă
tura. betoniștii toarnă în cofra
je betonul.

Aici lucrează maiștrii Nicolac 
Dragoș și Aristide Dinuță, cu 
care șantierul se mîndrește: ei 
coordonează echipele de dul
gheri. fierari și betoniști con
duse de Marin Grigorcscu, Si
gismund Szakacs, Marin Ghi-

r I

— Aș dori mult să ajung 
un maistru priceput, apre
ciat și îndrăgit de toți din 
jur... Colegii mă cunosc, 
au încredere în mine. Știți, 
îmi vine greu să explic to
tul... Acum urmez liceul se
ral, sint în clasa a IX-a. Mă 
voi strădui, voi merge mai 
departe... Mă simt legat de 
acest loc de muncă, unde 
am crescut, de oamenii a- 
ccștia care m-au înconju
rat cu căldură din prima
clipă...

Sint cuvinte simple, obiș-
nuite, de o mare și cuceri-
toare sinceritate pe care
le-am auzit, deunăzi — la
cîtcva momente după ce
l-am cunoscut lingă bancul 
dc lucru — de la tînărul 
timplar-mecanic Marin Do- 
lana. Venit acum cinci ani 
la subunitatea timplărie — 
mobilă din Livezeni a 
I.I.L.. acesta a primit certi
ficatul de calificare la lo
cul dc muncă.

Acum este mîndru că lu
crează mai mult la una

din cele două mașini dc 
frezat ale secției, procurate 
din fonduri de mică meca
nizare. îmi vorbește cu emo
ție vădită de cei 31 oameni 
ai brigăzii complexe condu
să dc Sabin Marian, angre
nată in fluxul tehnologic, 
care arc la un capăt che
resteaua brută, iar la celă
lalt cadrele finisate, lus
truite cu grijă, ale ușilor 
și ferestrelor, garniturile 
dc mobilă în care simțul es
tetic și bunul gust se îmbi
nă armonios... Sint buni 
meșteșugari, harnici și in- 
troprizi maiștrii Iosif Del- 
vescu și Victor Olive- 
rio, conducătorii de formații 
Constantin Udroiu, Teodor 
Stoian, Constantin Burciu și 
Ileana Eva, Gheorghe Bu- 
ciu, Marcel Manoilă, Alexan
dru Csete și Francisc Csasar.

Ei sint aceia care au pro
dus. de la începutul anului. 
3 000 uși și peste 2 000 fe
restre, depășirea față de 
plan reprezentând tîmplăria

Sava. Tot aici macaraglstul Va- 
leriu Pccican ridică acum ul
timele bene alb celor 4 000 mc 
dc beton ce au fost transfor
mați în forme sigure și zvelte.

Facem cunoștință cu Marin 
Grigorcscu, șeful echipei dc dul
gheri. veteran al șantierelor 
Uzinei de cauciuc din ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej și al 
Combinatului dc îngrășăminte 
chimice Ișalnița. Ne vorbește 
cil siguranța unui vechi con
structor : „Vom face totul, ne
precupețind nici un efort, pen
tru ca lucrarea să fie gata în 
termenul stabilit. Acum lucrez 
la cofrajul pentru cadrele ce 
urcă pînă la cota* 4- 19,20. La 
9 mai, 
cadrele 
tă cotă

întreg cofrajul pentru 
și planșcul de la aceas- 
va fi terminat".

Ion MARGINEANU

Bucuria unei zile de muncă ce se anunță rodnică — aceasta se poate citi pe fețele 
harnicilor mineri de la Dilja, surprinși de fotoreporterul nostru înainte de a intra în 
adincuri.

In clișeu : minerii Ion Aruscăi, Emerik Kovacs, Iosif Vegh, Ion Vereș și Aurel Guță 
din brigada condusă de Grigorc Maxim de la abatajul cameră nr. 2 blocul IV.

Foto : E. FRITSCH

Montaj
literar—artistic

In vederea serbărilor de la 
Costești, din 11 mai a.c., Tea
trul dc stat .Valea Jiului" a 
pregătit montajul literar-ar- 
tistic „Pe urmele strămoșilor" 
realizat de Mircea Muntea- 
nu. Iși dau concursul acto
rii : Constantin Dumitra, Lu
cia Lucan, Corvin Alexc, Du
mitru Cita, Paulina Codrca- 
nu și Eugenia Bungău. Regia 
aparține lui Constantin Dicu.

— IN FRANȚA, excursie 
de 15 zile. Costul excursiei 
este de 5 470 lei. Data plecă
rii și itinerariul se vor anun
ța ulterior.

La Zlatna

EXCURSII
în străinătate
Comisia de turism pentru 

tineret a comitetului munici
pal U.T.C., ne anunță că pî- 
nă la data do 15 mai se mai 
primesc înscrieri pentru ur-

mătoarele excursii în străină
tate i

— IN U.R.S.S., excursie de 
15 zile cu vizitarea orașelor 
Moscova, Kiev, Soci. Costul 
excursiei este 2 050 lei.. Ple
carea în excursie va avea loc 
la data dc 18 iulie.

— IN U.R.S.S., excursie dc 
21 de zile cu vizitarea ora
șelor Moscova. Kiev', Soci. E- 
revan. Costul excursiei este 
de 3150 lei. Plecarea va a- 
vea loc la data de 7 iunie.

— IN R. F. A GERMA
NIEI, excursie de 15 zile. 
Costul excursiei este de 5 690 
lei. Plecarea va avea loc la 
data de 14 august. Itinerariul 
se va anunța ulterior.

După cum se știe, eveni
mentul sportiv spre care sint 
îndreptate toate privirile sim- 
patizanților echipei dc fotbal 
Știința Petroșani, se va con
suma duminică la Zlatna. Ști
ința, lidera serici a VI-a a 
diviziei C, va juca la Zlatna 
cu formația Aurul, principa
la candidată la șefia clasa
mentului. Spre a veni in în
tâmpinarea numeroșilor ama
tori de excursii și de fotbal. 
Comitetul U.T.C. de la I.M.P. 
și Clubul sportiv studențesc 
organizează duminică o ex
cursie în această veche așe
zare minieră do exploatare 
auriferă din țară.

O

îutr-e.ka.n
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In Valea Jiului există între
prinderi cu un marc număr 
de salariați, in majoritatea 
lor familiști, oameni care-și 
au casa și masa asigurate. 
Intre angajații exploatărilor mi
niere, ai preparațiilor și șan
tierelor do construcții, ai ce
lorlalte unități economice din 
municipiu își desfășoară insă 
activitatea și mulți. tineri. Cu 
forța și elanul ce-i caracteri
zează, ei trimit ..la ziuă46 mii 
de tone de cărbune. înalță c- 
dificii cu care localitățile noas
tre se mîndrcsc, asigură lumi
na -și căldura noilor aparta
mente. Efortul lor este evident, 
dar in același timp implică o 
responsabilitate la fel de marc

apariția doar la venirea „feți
lor frumoși44 (a se citi — ins
pecții, controale). In bucătăria 
cantinei constructorilor din 
Lupeni, la ora vizitei noastre, 
era o completă neorînduială : 
lipsa de igienă domnea pretu
tindeni ; ‘ j 
mincare se găseau resturi dc 
alimente. apă. Responsabila 
cantinei Tlorica Trifan, susți
nea că pînă la ora mesei mai 
este timp... N a reușit însă să 
ne convingă de ce. aici, igiena 
este doar o... cenușăreasă.

La alte cantine igiena lipseș
te cu desăvârșire. In bucătă
ria cantinei .șantierului C.S.A., 
din aceeași localitate, era o 
dezordine crasă: pe masă se

nîncă „uită44 ta vele cu care li 
s-a servit mîncarea pe mese).

în jurul vaselor cu

Abonații 
despre deservire 
și calitatea mîncării

Considcrînd că cei mai in 
măsură să vorbească despre 
deservirea- și calitatea mîncării 
sint abonații. le-am cerut 

’ terva părere;
Cantina C.F.R.
.....De patru ani măninc 

această cantină. Deservirea 
te ireproșabilă, mîncarea foar
te bună44. (Ștefan Lucaci) : 
„Plătesc șase lei pentru masa

ci-

la
cs-

A

■N

■ integrală a unui bloc cu a- 
. proape 30 apartamente !

Simțim în glasul tînă- 
i rului Marin Dolana o bu
curie firească, îndreptățită 

i dc faptul că el muncește zi 
de zi în mijlocul acestor 

• oameni destoinici, care do
vedesc multă tragere de ini
mă și în privința asimilă
rii > dc noi sortimente, la 
înălțimea exigențelor actua
le. Să argumentăm. In ulti
ma perioadă, încadrîndu-se 
in acțiunea de diversificare 
a producției, colectivul a 
prezentat la expoziția jude
țeană, bucătăria „Ideal44 — 
constituită din bufet, masă 
jși taburete —, dulăpiorul 
pentru încălțăminte și eta
jera pentru bucătărie. Aces
te creații alo oamenilor de 
aici vor cuceri sufragiile 
unanime ale cetățenilor v 
Jiului ?

Cele aflate in scurta 
noastră incursiune ne în
dreptățesc să răspundem a- 
firmativ la această întrebare.

Traian MOLLER

din partea factorilor chemați 
să le asigure tinerilor celiba
tari, nefamiliștilor in general, 
condiții optime de viață. In 
raidul organizat in zilele tre
cute pe la cantinele muncito
rești din Valea Jiului am cău
tat răspuns la mai multe în
trebări legate de curățenie, de
servire, calitatea mîncării ele. 
Constatările noastre, părerile 
abonaților. argumentele și pro
punerile celor care răspund dc 
cantine fac obiectul raidului 
nostru.

Cenușăreasa
cantinelor—igiena

Deschizind ușa unei cantino, 
primul lucru pe care a-i dori 
să-1 întâlnești este curățenia 
ce trebuie să domnească în sala 
de mese, in bucătărie. în ma
gazia de alimente. Ai vrea să 
vezi personalul cantinei îm
brăcat în halate imaculate, ali
mentele păstrate cu grijă, min 
carea gătită și servită cît mai 
igienic. Astfel te întâmpină, 
cu mici excepții, cantina din 
stația C.F.R. Petroșani, cantina 
minei Pctrila. Dar. din nefe
ricire, in multe cantino igiena 
oslo o... cenușăreasă ce-.și face ’

aflau vase nespălate de cîtcva 
zile, lingă care lucrătoarele 
își ..păstrează41 obiectele cos
metice : oglinda, rujul, piepte
nele etc. In această bucătărie 
am intîlnit persoane străine de 
cantină. Doi tineri. îmbrăcați 
in haine soioase, curățau zar
zavaturi. iși spălau mîinile in 
cazanul in care introduceau 
morcovii, pătrunjelul și cele
lalte zarzavaturi. Bucătăreasa 
Maria Pop, susținea că nu știe 
cine sint. dar. întrebată cu a 
cui permisiune cei doi tineri 
se aflau aici, tot ea ne-a de
clarat : „Sint de la atelierul 
mecanic și au fost repartizați 
la cantină să ne ajute" (!?). Am 
fi vrut să vizităm și magazia 
de alimente, să ne convingem 
de modul cum sint acestea 
păstrate. N-am reușit. Respon
sabilul cantinei. Ion Irimie — 
după cite ni s-a spus — ..a 
încuiat ușa magaziei și a ple
cat la Deva cu treburi44.

Lipsa de igienă este cartea 
de vizită și a altor cantine. In 
bucătăria cantinei minei Oii 
ja, deși era ora mesei, lipsa 
de curățenie își spunea cu 
prisosință cuvîntul. La Vulcan, 
în sala de mese a cantinei 
constructorilor, aceeași ncorîn- 
duială : firimituri de piine pe 
jos, resturi de mincare pe ma
să (unii abonați după ce mă-

de prinz și mâninc bine: zil
nic trei feluri dc mincare 4 
(Petre Murarețu): „Fiind cefe
rist. nu stau prea mult intr-o 
localitate. In Petroșani vin dc 
două ori pe săptămină. Mă- 
ninc aici. Sint mulțumit. Per
sonalul este amabil, iar min 
carea foarte gustoasă și destul 
de consistentă44 (Ion Bușe); „La 
același preț, in stațiile C.F.R. 
Simeria. Arad. Timișoara etc., 
mâncăm mult mai bine, acolo 
mîncarea e mai bine gătită, 
mai consistentă și deservită 
intr-un mod exemplar" (Ion 
Budea).

Afirmațiile de mai sus sint 
confirmate, in marca lor ma
joritate, de numărul destul de 
ridicat al celor care servesc 
masa la cantina stației C.F.R. 
Petroșani, de faptul că pînă la 
data vizitei noastre aici nu 
s-a făcut nici o reclamație care 
să vizeze deservirea sau cali
tatea mîncării.

Cantina minei Pctrila. Abo
nații se așează la masă. O tâ
nără. din personalul cantinei, 
îmbrăcată curat, amabilă, le 
aduce piinea. apoi mîncarca.

Raid-anchelâ realizat de
Petru BREBEN

Nomenclatorul 
noii fabrici de sticlă 
din București

România socialistă in imagini și fapte
Ministerul Industriei Ușoare a 

aprobat nomenclatorul produselor 
pe care le va realiza cu începere 
din luna iulie noua fabrică dc ar
ticole de sticlărie din București. 
El cuprinde printre altele, sticle de 
culoare verde, albă, sau brună, fio
le și flacoane pentru industria chi
mică și farmaceutică, pahare, vaze 
di- flori, servicii de masă. Numai in
tr-un singur an în această întreprin
dere se va obține un miliard de ast
fel de articole. O bună parte din 
producția fabricii va fi destinată 
exportului in numerose țări, prin
tre care in Anglia. Franța. Dane
marca, R.F, a Germanici, Iugosla- 
\ ia și Cehoslovacia.

Noi tipuri 
de mașinî-unelte

Sg lărgește continuu nomencla
torul mașinilor-uneltc fabricate in 
țară. Uzina „înfrățirea44 din Ora 
cea, de pildă, a realizat o mașină 
universală dc găurit, care, folosind 
unele accesorii speciale, are un do
meniu mai larg de utilizare. Ea poate 
fi folosită, eu multă eficiență, în
deosebi. la prelucrarea pieselor dc 
forme complexe.

Uzina mecanică din Cugir a com
pletat gama mașinilor de frezat cu 
tipuri noi, care asigură toate ne
voile industriei construcției dc ma
șini, in ce privește suprafețele dc 
prelucrare a pieselor. Mașinile sint 
echipate cu instalații electromagne
tice, asigurînd in felul acesta acțio
narea electrică do la distanță sau 
funcționarea lor in ciclu automat
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Instalație pentru 
autocentrarea rotoarelor 

compresoarelor și a 
motoarelor pneumatice

Direcția genera
lă pentru Metrolo
gie, Standarde și 
Invenții a certificat 
brevetarea ca in
venție a unei insta
lații dotate cu per
ne pneumatice, pen
tru autocentrarea 
rotoarelor de la 
compresoarclc și 
motoarele pneuma
tice rotative. Ins
talația a fost con
cepută de tehnicia
nul Ștefan Kemcny, 
de la „UNIO"-Satu 
Mare.

rotative
Față do soluțiile 

actuale, care duc 
la scoaterea prema
tură din funcțiune 
a motoarelor și 
comprcsoarelor p- 
noumatice, ca ur
mare a uzurilor a- 
părute intre rotor 
și pereții frontali, 
inventatorul sătmă- 
rcan rezolvă aulo- 
centrarea rotorului 
în carcasă, prin a- 
plicarea unor per
ne pneumatice ori
ginale. Acestea sînt 
alimentate cu 
la presiunea

gaz 
nor-

mală, în cazul mo
toarelor pneumati
ce, sau la pre
siunea de refula
re, in cazul com- 
\prcsoarclor, elimi- 
nind în acest fel 
pericolul do uzură 
prin frecare și asi- 
gurînd o perfectă 
siguranță a utila
jului in exploatare, 
precum și o dura
bilitate aproape 
dublă în compara
ție cu vechea solu
ție.

Sondeză destinată 
cercetărilor geologice

a 
de
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MAUSOLEUL DE LA MArAȘEȘTI

Pagini din războiul pentru 
independență din 1877-1878

CUCERIREA
P LE VN El

O nouă sondeză 
destinată cercetă
rilor geologice 
fost concepută 
Institutul de pro
iectări pentru cons
trucția de utilaje 
petroliere și cons
truită de Uzina de 
utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, care de
ține un loc impor
tant în economia 
județului Dîmbovi
ța. Această între-

prindere, realizează 
în prezent, conco
mitent cu (o gamă 
variată de mașini 
și instalații pentru 
industria extractivă, 
întreaga noastră . 
producție de maca
rale auto și asper- 
soare pentru agri
cultură. Aceste pro
duse au fost mo
dernizate continuu, 
ele situîndu-sc as
tăzi la nivelul celor

similare fabricate 
în alte țări.

Anul acesta, colec
tivul întreprinderii 
va extinde gama de 
instalații de foraj 
pentru straturi du
re .și terenuri acci
dentate, instalații 
de foraj structural 
și instalații de in
tervenție, răspun- 
zînd astfel cerin
țelor petroliștilor.

(Agerpres

Le urează poftă bună și trece 
la altă masă. Melodiile de mu
zică ușoară, creează o atmos
feră pJă( ută, prielnică servirii 
prinziilni. Din păcate, oamenii 
„plimbă" lingura prin ciorbă 
și. nemulțumiți, pun farfuria 
de-o parte in așteptarea felului 
doi, doar, doar li s-o servi ce
va mai consistent 1 Pentru a 
nu merge prea departe cu an
ticipările, să le dăm cuvintul 
abonaților :

„Cantina c a minei, mfrica- 
rea insă nu o pentru minori, 
< i pentru oameni caro nu lu
crează" (Aurel Pop); ..Nouă ni 
se cor eforturi deosebite in 
subteran. Cu mîncarea de aici 
n-am face planul. Cumpărăm 
însă alimente și, după ce ne 
întoarcem de la cantină, mai 
mîncăm ceva acasă". (Petru Co- 
țofrei, Nicolae David, Ilie Dir- 
ment): „Mîncarea nu are gust, 
porția e... mititică. (Mihai 
lordăchel): ..No abonăm la can
tină pentru că n-avem înco
tro : avem nevoie de mîncare 
caldă. Dar nu de apă caldă !" 
(Vasile Stroic, loan Parfene).

Nici la cantina minei Dilja 
lucrurile nu stau mai roz. Spi
cuim dintr-o sesizare adresată 
redacției, semnată de 24 de 
mineri, din care 20 sînt abo
nați ai cantinei: „Cu citeva 
luni în urmă ni se servea min- 
care de slabă calitate, lipsită 
de consistență. Nemulțumiți, 
atunci, de calitatea meniuri
lor. ne-am adresat redacției 
„Steagul roșu". In urma anche
tei făcute de ziar, calitatea 
•mîncării s-a schimbat in bine.

•••«••••••••••••••a®?«••••••••••••••<

IA COROEȘTI SE MODELEAZĂ
Cucerirea ultimelor redute turcești din ra

ionul Opancz a permis trupelor române din 
Diviziile 2 și 3 să urmărească pe inamicul 
care se retrăgea și să cadă în spatele gru
pării conduse de Osman pașa. S-a încins o 
luptă aprigă intre trăgătorii Regimentului 
4 linie și ariergârzilc otomane de pe maluk 
de est al Vidului. Aci se aflau peste 3 000 
căruțe cu materiale de tot felul. îngrămădită 
pe un spațiu care nu-i permitea execuția u- 
nor mișcări laterale, lovită de focul ucigător 
al artileriei române și presată puternic de 
trupele noastre, armata turcă de pe malul 
drept al Vidului cu greu mai putea duce

atacul cu și mai multă vigoare. Regimentul
3 linie a lovit trupele turcești de pe șoseaua 

•vna — Dubnik. La dreapta sa, Regimentul
4 linie a angajat lupta cu rezervele inamice. 
Trupele Diviziei 3 române înaintau în coloa
ne de batalioane prin valea Bucovului, pen
tru a susține atacul Diviziei 2. Inamicul se 
i ;.potrivea cu incăpățînare înaintării trupe
lor române Dar in acest timp un batalion 
din Regimentul 1 linie (brigada Sachelaric),

.onmd dinspre sud de Opanez, a căzut in 
flancul sting aJ dispozitivului de apărare 
dușman. Copleșit de loviturile trupelor ro
mâno, și aceste unități otomane s-au predat.

Aceasta era situația in sectorul de luptă 
al generalului Comat, în momentul în care 
Divizia 4 română și marile unități ruse din 
sectorul 6. comandat de generalul Gancțki, 
reușiseră să respingă gruparea lui Osman pa
șa și să recucerească redutele pierdute ini
țial. Pină la ora 12, trupele turcești pierdu
seră aproximativ 8 000 oameni, luați prizo
nieri in valea Bucovului, la Opanez și pe șo
seaua Plevna — Dubnik. Forțele rămase erau 
îngrămădite in valea Vidului. Practic, eșa
lonul doi al forțelor dușmanului, care tre
buia să acopere retragerea grupării princi
pale, era în mare parte nimicit.

La puțin timp după ora 12, asupra grupă
rii turcești din valea Vidului s-a revărsat 
focul artileriei Diviziei 3 grenadieri și al 
bateriilor române din Brigada Cantilli, pro- 
ducînd inamicului pierderi grele. Totodată 
grenadierii ruși și dorobanții români au 
trecut la urmărirea dușmanului. După a- 
proape două ore de lupte, turcii ajunși la 
podurile de peste Vid, dindu-și seama că 
orice rezistență este inutilă, au depus ar
mele. Astfel la 28 noiembrie, ora 14, se în
cheia ultimul act al bătăliei pentru Plevna.

In timp ce se consumau aceste faze ale 
bătălie î, trupele Diviziei 2 române au înain
tat spre Vid, pe șoseaua Plevna — Dubnik,

și au infrînt rezistența turcilor de la 
nez, luînd prizonier pe Osman pașa.

Rănit la picior, ambițiosul general zăcea 
într-un canton de pe șosea. Printr-un ofițer 
superior din statul său major, el a cerut să 
vorbească cu un comandant de mare unitate 
român. Colonelul Cerchez, însoțit de colone
lul Arion și alți ofițeri din statul major al 
Diviziei 2 române s-au deplasat la locul 
unde se afla Osman pașa. Comandantul for
țelor turcești de la Plevna era înconjurat de 
mai mulți generali și de medicul său perso
nal. La apariția colonelului Cerchez, Osman 
pașa s-a declarat prizonier împreună cu în
treaga sa armată, rugînd ca soldații oto
mani să fie tratați cu blîndețe, deoarece ei 
nu au făcut decit să execute ordinele șe
filor lor.

Colonelul Cerchez a dat dispoziții ca o 
companie din Regimentul 3 linie și un esca- 
dron din Regimentul 3 călărași să facă paza 
generalului turc și a suitei sale, iar celelalte 
trupe ale Diviziei 2 au primit sarcina să 
adune prizonierii și armele acestora. Con
voaiele de prizonieri au fost dirijate, prin 
valea Bucovului, către Grivița, undo se afla 
punctul do comandă al Diviziei.

Generalul Comat, comandantul Corpului 
operativ român, a informat Marele Cartier 
General român asupra capitulării armatei 
turcești în frunte cu Osman pașa.

Așa s-a încheiat, una dintre cele mai glo
rioase bătălii duse de armata română în 
campaniile din războiul pentru independen
ță din 1877—1878. Bătălia s-a terminat cu 
un bilanț tragic pentru trupele turcești de 
la Plevna. Dușmanul a avut peste 5 000 de 
morți și răniți; în infinite învingătorilor au 
căzut prizonieri 2 140 ofițeri (din care 10 ge
nerali) și 43 200 soldați: a fost de asemenea 
capturat un imens material do război.

Zilele de 29 și 30 noiembrie au fost folo
site de unitățile române și ruse pentru în
grijirea râniților, organizarea convoaielor de 
prizonieri și transportarea acestora spre di
ferite lagăre, precum și regruparea trupelor 
proprii în noile zone de dispunere în ve
derea acțiunilor următoare.

Osman pașa, după ce a fost lăsat trei zile 
la Plevna, unde a primit îngrijiri, a fost 
transportat. Ia 4 decembrie 1877, în Rusia.

1^ 2 decembrie, pe cîmpia de pe malul 
sting al Vidului, pe locul unde în 
28 noiembrie a fost zdrobită ultima 
turcească, a fost organizată o paradă 
la care au participat trupe române

Din volumul „PLEVNA 1877“ de 
Leonida Logbin și 
slantin Ucrain.

Opa-

ziua de 
grupare 
militară 
și ruse. 
colonel 

locotenent-colonel Con-

O zi de luptă
din toamna anului 1944

In una din nopțile cu ploi 
reci ale toamnei lui 1944, bata
lionul 57-plonieri de asalt, 
din care tăceam și eu parte, 
a ajuns in local Halea Tisa- 
Ug.

Dimineafa ne-am dai seama 
că in cursul zilelor prece
dente s-au desfășurat lupte 
grele. Țoale șanțurile erau 
pline de armament, muniții 
și căști hilleriste. Luînd legă
tura cu tovarășii din alte uni
tăți, am aflat că sînl aproxi
mativ 5 km pină la Tisa. Pe 
liziera opusă a salului artile
ria era mașala Iun lingă tun. 
Eram siguri că nu va trece 
mult timp pină cind greul 
luptelor îl vom prelua noi 
pentru forțarea Tisei.

Intr-adevăr, așa s-a inlim- 
plat. Au urmat nopți de recu
noaștere. nopfi în care lăceam 
transportul și camuilarea ma
terialului necesar asaltului. 
Așteptam in gropile pline de 
apă ora 77. Nu au trecut mul
te zile șl a sosit și acea oră 
cind, intr-o dimineață, in zori

bravii noștri pionieri de asalt 
au coborîl in apa liniștită a 
Tisei, îndreptindu-se spre ma
lul inamicului.

Liniște peste toi. Nu se au
zeau decît vislele. Cinti pri
mele ambarcațiuni parcurseră

Amintiri 
din război

jumătate din distantă, am vă
zut o rachetă trasă de pe 
malul Idllerist. După culoare 
și numărul stelelor, ne-am 
dat seama că e semnalul de 
declanșare a focului de ar
tilerie. Din acest moment, da
torită exploziilor proiectile
lor de toate categoriile ce 
zburau din ambele părți, li
niștea s-a transformat intr-un 
infern, iar noaptea in ziuă.

O parte din cei plecați ce 
pe malul nostru au intrat in

dispozitivul de apărare al 
hillerișlilor și au Început lup
tele cu pistoalele automate și 
grenade, lupte care au conti
nuat pină in după-amiaza a- 
ceieiași zile cind am auzit 
zgomotul motoarelor .tigrilor" 
hit Ier iști, ce se îndreptau spre 
noi. Era lirziu însă, fiindcă 
pe lingă mijloacele noastre 
de atac, aveam in spate și tu
nurile anticar românești care 
începuseră să trimită proiec
til după proiectil, ce zburau 
peste noi la mică înălțime și 
loveau in tancurile lasciste. 
Au trecut ore grele. Spre sea
ră. batalionul nostru, pe un 
frord de 10 kilometri a pus 
stăpinire pe mal, inaintînd 
încă cițiva kilometri in dis
pozitivul de apărare a duș
manului.

Așa s-a sfîrșil o zi, o zi de 
victorie pentru noi, după ca
re au urmat altele pină la 
v ic lor ia de la 9 Mai.

Sbl. rez. Romulus STOICI ȚA j
I
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Privit de aici de sus, șantie

rul se vede „ca-n palmă". In
ginerul Virgil Teodorescu ne dă 
citeva explicații; prin animația 
gesturilor și licărul din privi
re cu care .și le însoțește, își 
trădează însuflețirea născută 
din pasiunea și dragostea pen
tru această meserie grea dar 
nobilă, pentru muncă.

A fost, 
este și... va fi...

contururi pentru noi 
sensuri ale cărbunelui

Păcat Insă că îmbunătățirea a 
ținut doar citeva zile după pu
blicarea articolului respectiv. 
Acum, din nou, calitatea min- 
cării a scăzut, deși prețul a 
crescut". Abonații Ioan Gru- 
meza, Glieorglie Prodan. Dumi
tru Bamboi, Vasile Munteanu 
și alții nc-au confirmat juste
țea celor afirmate în scrisoarea 
adresată redacției.

La cantina din Lupeni a șan
tierului C'.S.A. am întîlnit mai 
mulți abonați de pe șantier, de la 
alte întreprinderi și instituții din 
oraș. Cei cu care am discutat 
In raidul nostru, printre care 
Vasile Murcșan (preparație), 

!<>n Motorogcnn (Viscoza), Ște
fan Nanu (sectorul I.G.L.k Li- 
viu Avram (Școala generală nr. 
3), nc-au adresat, aproape in
variabil. întrebarea: cind va 
fi și-n orașul Lupeni o canti
nă corespunzătoare unde să se 
poată servj o mîncare consis
tentă ?

La cele două cantine ale 
T.R.C.II. pe care le-am vizitat 
am întîlnit oameni la fel do 
nemulțumiți de calitatea min- 
cării care li se servește. Cons
tructorii din Lupeni nc-au re
latat cu lux de amănunte cum 
li se servește masa, dar mai 
ales ce li se servește: 
carca-i sub 
(Constantin 
iul nici o 
(Constantin Mic): 
ba ni se servește rec 
resole nu se mai ..obosesc" s-o 
încălzească" (Teodor Păcurar): 
„Mîncarea de la prinz ar mai 
merge... dacă am fi pensionari. 
Seara și dimineața e jale". 
(Ion Mănărâzan).

La cantina din Vulcan cîți- 
va abonați nc-au arătat „pe 
viu" cît de ..consistentă" e 
ciorba. Nici o bucățică de car
tof nu ora in... trei porții de 
ciorbă de cartofi ! „Asta-i fe
lul întîi, dar nici felul doi nu 
ține de foame. Cu o chiftcluță 
..scăldată" în spanac e greu 
să saturi un om. mai ales că 
fiecare din noi muncim, depu 
nem eforturi fizice mari" (An
ton Șchcianu, Augustin Cioba
nii). „Lucrăm în mină și mîn- 
căm aici. Dar de pe urma aces
tei cantine flămînzim" ~ 
tru Vîlceanu.
Matei Albert, 
cheru).

Discutînd cu șeful șantieru
lui din Lupeni, Romeo Man- 
dero, și cu tehnicianul Romi* 
că Porn, secretarul grupei sin
dicalo a șantierului, despre ca
litatea mîncării la cantina cons
tructorilor, am aflat din capul 
Jocului râ mîncarea e... ex
cepțională I

— Ați fost dezinformați — 
ne „informează" șeful șantie
rului.

— Declarațiile pe caro le de
țineți sînt tendențioase — a 
ținut să „precizeze" secretarul 
grupei sindicale.

Ca să ne convingă că drep
tatea nu e de partea... celor 
mulți, cei doi au indicat oa
menii care ne pol da urnânun- 
te. Alături de tehnicianul I’ora 
am luat apartamentele la rind, 
pină la etajele superioare ale 
blocului aflat în construcție, 
in căutarea de... justificări. 
Cum nici unul din construc
torii interi iați n-a fost de pă
rere că mîncarea ar fi excep
țională, ne-am deplasat cu to
ții la cantină. Aici, cei doi șefi 
din conducerea șantierului s-au 
pulul convinge de adevăr. Ma
joritatea. din cei 90 de abonați 
ni cantinei, au declarat : „Mîn- 
carca este de calitate îndoiel
nică. deservirea necorcspunză- 
toarc".

Și adevăratele 
argumente

..Mîn- 
orice critică'* 

CMugăru); ..Cea- 
dată nu-i dulce'* 

.Scara, cior- 
bucătă-

(Dumi-
Ovidiu Andrieș, 
Dumitru Cure-

Poftă de... justificări

In decursul celor 10 luni 
de existență, șantierul 
Fabricii de brichete Co

roești a trecut prin momente 
dificile. Astfel, la sfîrșitul lunii 
decembrie a anului 1968, din
tr-o analiză a stadiilor fizice 
ale lucrărilor, se constata o 
rămînere în urmă a lor cu cca. 
30 de zile, rămînere în urmă 
ce s-a menținut pină la sfîrși
tul lunii martie a anului în 
curs.

...La sediul lotului i-am în
tîlnit pe inginerul Sabin Po
pescu, șeful șantierului Vulcan, 
și Victor Șundri, șeful lotului.

— Ce cauze au determinat 
această rămînere în urmă de 
30 de zile? , >-

— Tn primul rind infiltrațiile . ^Șantier, 
masive do ape — ne răspunde 
inginerul Popescu — din toam
na și iama anului 1968, cind 
săpam sub nivelul albiei Jiu
lui, infiltrații care au îngreu- ’ 
nat și întîrziat lucrările de să- 
n-rn si beton ■■re. Condițiile grele '’ 
de lucru din timpul iernii (ge
rul și viscolul) care ne-a obți-' 
gat să ne reducem ritmul și să 
limităm natura lucrărilor în e-, 
xecuție. De asemenea, o altă 
cauză a fost întirzierca elabo
rării de către proiectant a unor, 
soluții definitive.

— Actualmente, față de gra-. 
ficul coordonator, care sînt rea- • 
lizările la stadiile fizice * pe 
secții ?

Ne răspunde Victor Șundri, 
șeful lotului.

— La secția de brichetare și 
uscare, planul este realizat: la 
depozitul de smoală avem de
pășiri: astfel, fată de 8 stiîpi 
cît trebuia să turnăm pină în 
prezent conform planului, noi 
am realizat 18. La acest din 
urmă obiectiv, deși în grafic 
se prevede montarea grinzilor 
precomprimate — de 18 m des
chidere — în luna iunie, inten
ționăm să montăm toate cele 
10 grinzi în luna mai. Grinzile 
se află deja pe șantier, mun
citori calificați avem, așteptăm 
doar macaraua.

Realizările amintite, constituie 
un pas important făcut de con
structori în prezent, spre mai 
bine. Dar, din analiza graficu
lui coordonator general, rezul
tă că prin concentrarea efortu
rilor la secțiile principale ale 
viitoarei fabrici — secția bri
chetare și uscare și depozitul 
de smoală — unele lucrări de 
la silozul do cărbune și culoa
rele de benzi au rămas in urmă.

— La silozul do cărbune — 
ne relatează incinoru) Sabin 
Popescu — o adevărat că am 
rămas ceva în urmă, acum la 
început, dar pină la sfîrșitul lu
nii mai ne vom încadra in ter
men prin adoptarea unei solu
ții mai raoido și mai economi
coase decît cea prevăzută in 
proiect Proiectantul a prevă
zut realizarea construcției silo
zului de cărbune — formată din 
două celule gemene circulare 
cu pereți de beton armat — 
cu ajutorul unui cofraj pășitor. 
Noi o vom realiza cu ajutorul 
unui cofraj glisant a cărui mon
tare se apropie do sfîrșit. In 
i”rul datei de 10 mai vom 
r->-ni glisarea și in 12 zile vom 
."••ngp |a cota finală a silo- 
z -hii — z’2.ao m — urmînd ca 
r'eâ la 31 m--i să avem turnat 
și plan-cu] superior.

— In orice caz — intervine 
inginerul Virgil Teodorescu — 
participant la discuția noastră 
— la 1 iunie întreg scheletul 
de rezistență din beton armat 
ăl secției de brichetare, prin
cipala secție, va ajunge la cota 
finală maximă : 31,30 m. Acest 
moment va consemna și trece
rea masivă la montajul utila
jelor.

— Dar celelalte secții ?
— O vor „urma" fidele ! 

ne răspunde lapidar, dar 
mult înțeles, interlocutorul.

Această încredere în perspec
tivă, privind realizarea în timp 
a stadiilor fizice ale acestui 
important obiectiv — ce totali

zează in final peste 66 milioa
ne lei — ne-o confirmă și re
prezentantul pe șantier al be
neficiarului, dirigintele de lu
crări Alexandru Suciu, precum 
și specialistul în prelucrarea 

: cărbunelui, ing. Francisc Mi- 
^clca, pe care i-am întîlnit pe

cu

crări peste sarcinile de plan. 
In continuare se impune im
pulsionarea ritmului și la sec
țiile rămase mai in urmă — 
silozul de cărbune șf culoarele 
de benzi — urmînd să se a- 
cord'e și acestora o atenție spo
rită pentru a se putea încadra 
în graficul coordonator. Tot
odată, incinta viitoarei fabrici 
va trebui în săptămînile ce ur
mează să prindă contururi mai 
ferme, printr-o atenție mai 
accentuată față de lucrările 
definitive de drumuri, căi fe
rate și împrejmuire.

I

...dar nu numai 
constructorul

In realizarea lucrărilor 
construcții montaj, 
rol deosebit îl are

de 
un 

Ș» 
Șantierul de utilaj și transpor
turi (SUT-ul). Prin asigurarea 
unei bune funcționări a utila
jelor ce deservesc șantierul — 
două macarale turn „Bocșa", be
toniere de 250 și 500 litri, vi
bratoare de adîncime, excava
tor, cilindru compresor, auto
basculante etc. — SUT-ul con
tribuie la bunul mers al exe
cuției. Deși aportul SUT-ului 

; la construirea noii fabrici „a 
crescut în ultima perioadă" — 
afirmația aparține constructoru
lui — unele lacune se mai ma
nifestă (și ele trebuie lichida
te) în ceea ce privește oportu
nitatea rezolvării unor defec
țiuni, ceea ce face ca utilajele 
să nu funcționeze la capacitatea 
impusă de ritmul de execuție.

O
Considerăm că beneficiarul — 

_ Centrala cărbunelui Petroșani 
—, un alt factor important ce 
concură la realizarea investi
ției — are sarcini mari și mul
tiple pentru darea în funcțiu
ne la timp a acestei fabrici.

Predarea proiectului și a am
plasamentului, urmărirea înca
drării execuției lucrărilor in 
termen și în condițiile de cali
tate cerute, sînt citeva din sar
cinile care i-au revenit și pe 
care și le-a îndeplinit corespun
zător. Se pare insă că mai ră- 
mîne ceva de făcut, pe linia 
asigurării șantierului cu utila
je și confecții ce urmează a se 
monta. In acest sens ne referim 
la podurile și grinzile rulante, 
la timplăria metalică (soluția 
modificată a tîmplăriei de be
ton armat), cit și la confecțiile 
comandate la U.U.M. Petroșani.

nccpînd cu 1 iunie se va 
, trece la montajul utila

jelor, ceea ce implică 
luarea a o serie de măsuri me
nite să asigure desfășurarea 
lucrului în bune condițiuni. Eli
berarea la timp a amplasamen
telor de montaj, asigurarea u- 
nei rampe de depozitare, a u- 
nor căi de acces corespunzătoa
re spre locul de montaj a uti
lajelor de transport și a ma
caralelor de ridicat, întocmirea 
unor fișe tehnologice de mon
taj, asigurarea asistenței tehni
ce necesare, sint probleme care 
vor trebui să-și găsească o re
zolvare oportună.

Constructorul, S.l'.T.-ul și be
neficiarul trebuie să-și sporeas
că eforturile și să colaboreze 
mai activ in perioada care ur
mează. De felul cum se va da 
acum „bătălia cea mare", de 
timpul eare se cîștigă prin pre
darea în termen sau înainte 
de termen a structurilor de re
zistență ale obiectivelor, de
pinde in cea mai mare măsură 
terminarea la timp a montării 
utilajelor și a intrării lor în 
probe tehnologice, prin aceasta 
putîndu-se asigura, în trimestrul 
II 1970. intrarea in funcțiune 
cu ambele linii do producție, 
a Fabricii de brichete Coroești.

Neregulile constatate, nemul
țumirile abonaților au fost 
întîmpinate. pe alocuri, cu fel 
do fol de ..argumente". Respon
sabilul cantinei din Vulcan. 
Teodor Merca, din radyul 
TR.CJrL. considera declarai ii
le luate de la oameni un șan
taj. susținînd că ..la mine mâ- 
nîncă tovarăși do la miliție, 
de la consiliul popular, azi (22 
aprilie) au mîncat inginerul 
șef al șantierului si șoferul dîn- 
sului : toți sînt foarte mulțu
miți". Ca să ..infirme" cele 
declarate mai înainte do abo
nați, responsabilul ne-a reco
mandat el persoanele de la ca
re putem 
optică 1

cere relații. Curioasă

— Nu contest nimic. Abona
ții au perfectă dreptate in pri
vința calității mîncării — ne a 
declarat responsabilul cantinei 
E.M. Dilja. Eftimie Lărceanu. 
Cauzele ce generează nemul
țumiri sini multiple. Mă voi 
opri la citeva din ele. Noi ne 
aprovizionăm cu alimente și 
zarzavaturi de la O.C.L. Ali
mentara și C.L.F. Petroșani. 
Iată cum : O.C.L ne cerc cu 
o săptămână înainte comenzile 
cu necesarul nostru de alimen
te. Cind ne ducem cu mașina 
.și oameni să ne ridicăm mar
fa, in locul multor produse 
primim răspunsul : „N-avem, 
mai treceți miine, poimîinc..." 
Cind mergem din nou. ni se 
„bagă pe git" produse din sto
curile O.C.L. Ca să putem ri
dica ulei, zahăr, brînză etc. 
sîntem nevoiți să luăm canti
tăți apreciabile de conserve, 
mușchi file, care ridică mult 
prețul fiecărei mese. Tar din 
produsele pe care le primim de 
de Ia C.L.F. o mare parte iau 
drumul... lăzii de gunoi. Res-' 
ponsabilul unității de cam^’ 
din Piața Victoriei ne creează, 
de asemenea, numai greutăți. 
El e de părere că la cantine 
„merge orice" șî procedează în 
consecință. Carnea bună o a- 
lege. o pune în vinzarc in uni
tate, iar nouă ne livrează.. res- 
tiiriFe. Și. culmea, nici n-avem 
posibilitatea să ne aprovizio
năm din altă parte.

.— Prețul mîncării c influen
țat în marc parte de personalul 
de regie — sînt do părere noul 
responsabil Ion Dodică și con
tabila Kodica Tecău de la can
tina E.M. Pctrila. Din cei 11 lei, 
cit plătește un abonat pentru 
trei mese. 3—4 Ici sînt ..înghi- 
tiți" zilnic de personalul de 
regie, destul de numeros : 14

■ salariați la o cantină cu 200 
do abonați (la C F.R. același 
număr de personal deservește 
peste 300 de abonați pe zi).

Cote 
snre și mai bine

in discuțiile purtate, 
faptele consemnate, 
analiza realizărilor, 

zultă că șantierul Fabricii
brichete Coroești „merge" 
general bine, că acest colectiv 
harnic s-a mobilizat astfel in
cit a reușit, prin eforturi spo
rite. să lichideze rămînerea în 
urmă din trimestrul I, și mal 
mult, să se situeze la unele lu-

lasă de dorit. în altele este 
multă preocupare sălile de

CONCHIDEM
• In niulte cantine igiena 
pentru mai bine. Cu mai

mese, bucătăriile tuturor cantinelor, dar în special ale ce
lor din Lupeni, Vulcan și Petroșani (cantina minei Dilja) 
pot deveni încăperi în care curățenia, bunul gust să-și 
spună cuvintul.

• Prețul meselor diferă, dar de calitatea mîncării, 
doar ceferiștii sînt mulțumiți. Minerii, constructorii, dim
potrivă. mănincă la cantine doar pentru că n-au înco
tro (!!).

• Unii responsabili de cantine sau șefi de unități e- 
conomice trec rar printre abonați să discute cu ei. să le 
afle doleanțele. Se străduiesc, însă, să găsească... justifi
cări, argumente pentru ca dintr-o stare de lucruri neco- 
respunzătoare să facă un „perpetum mobile".

• Nu contestăm, există „frine" în aprovizionare, in 
prețul de cost al meselor, dar ne întrebăm : cine altcineva, 
dacă nu factorii răspunzători înșiși, trebuie să se ocupe de 
îmbunătățirea meselor, a igienei și deservirii la cantinele 
muncitorești din Valea Jiului ?

Tovarășul Ion Karpinecz, director personal administra
tiv al Centralei cărbunelui Petroșani, ne-a asigurat că 
in cel mai scurt timp vor fi luate măsuri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea calității mîncării, schimbarea aspec
tului multor cantine, ce urmează să fie mutate in încă
peri corespunzătoare.

N-avem decît să așteptăm .’

. . E,evi* Școlii qenerale nr. 2 Petroșani, surprinși la o acțiune de muncă patriotică in
incinta scolii.
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Pentru echipele <ir întreținere 
file minei și pi epurației Lupcni 
zilele di Iu 1 la 4 mai au con
stituit zile plin<- de munci in
tensă la revizii și reparații rfcc- 
tunte utilajelor și instalațiilor in 
vederea reluării cu bune rezul
tate a producției de către mi
neri și preparatori, din prima 
zi de lucru a lunii mai.

La preparațic, dc exemplu, 
echipa lăcătușului Droț- 
zinger Andrei, care arc 

în întreținere elevatorul de gris 
nr 2, a schimbat benzile și cu
pei» ’r interioare ale elevatoru
lui. i.ir erliîn lui Turcaș Ioan 
și llicș Ștefan au efectuat 
St uri.rea cab’uhji suport do la 
fnnieularul 4—‘ Echipele con
duse de Tâmaș loan si Andrei 
V .urile au înlocuit cuplajele a- 
xului intermediar și au făcut 
re- izia amănunțită a angrena
jului de la r.inmra principală, 
l'n fapț deosebit trebuie men
ționat in ce privește repartiza
rea formațiilor de lucru. Echi
pele dc întreținere fiind repar
tizate pe utilaje hu fost direct 
interesate sâ asigure revizii și 
r* pa rații de calitate. Aceasta 
insă nu a exclus prezența in 
pn na rație a m >;-trilnr $i a in- 

•‘lui răspunzător dc lucră
rile dc reparații Adrian Pan- 
galos, șeful serviciului electro
mecanic.

Fluxul tehnologic al prepară
rii cărbunelui trebuie să fie 
neîntrerupt de la culbutaro, 
unde se preia cărbunele, și pî
nă la funicular undo se elimi
nă șistul rezultat din spălare. 
Dc aceea, reviziile și reparați
ile curente ale utilajelor se fac

cu multă atenție Pentru a pu
tea efoi lua la timp volumul 
mare de lucrări in condiții de 
calitate, echipele dc întreține
re au primii întăriri in zilele 
do 1—4 mai. Bunăoară, echi
pa spălătorului Gyi>rgy Ștefan 
a fost înglobată in cea caro a 
efectuat revizia venlilului prin
cipal de alimentare a spălăto
riei; la iompul de la flotațic

nr 1. S-au executat și faian- 
țarca și wlivisirva cisternelor 
și rigolelor decantoarc. Această 
lucrare au ofcctuat-c echipele 
dc zidari conduse do Pop Ion 
și David Alexandru.

la coordonarea lucrărilor și 
îndrumarea celor peste 200 oa
meni ai echipelor do reparații 
au adus o prețioasă contribuție 
maiștrii Turcilă Pantilhnon,

TOC TU REVIZIILO» 
$1 RlPWlfiriOR 
FĂCUTE LA TIMP

și la curățirea canalului dc a- 
ducțiunc de la uzina electrică 
și pină la vărsarea în jiu a 
muncit atit personalul din flo- 
tație cit și personal adminis- 
trativ-gospodăresc.

Pentru ca din prima zi de 
producție din luna mai recep
ția cărbunelui să funcționeze 
din plin, echipa lăcătușului 
Soli Iuliu s-a îngrijit de înlo
cuirea demenților dc la banda 
metalică nr. 1; Chcloru Octa
vian cu echipa sa a efectuat 
înlocuirea carcasei la ciurul TTI 
cu rezonanțe, iar Szilagyi Ti- 
beriu, cu echipa sa, a făcut în
locuirea carcasei la centrifuga

Gross Roman, Antal Iuliu, Ti- 
goianu Florca și Pis Nicolae.

Un program complex de 
revizii și reparații s-a 
înfăptuit în zilele de 

repaus dintre 1 și 4 mai și la 
mina Lupcni. Mecanicii, lăcă
tușii, electricienii .și măsurăto
rii de gaze au muncit din răs
puteri pentru ca din prima zi 
dc muncă brigăzile miniere să 
aibă in abataje condiții bune 
pentru extragerea cărbunelui ’ 
aer comprimat, ventilație, ener
gic electrică, iar, pe galerii, 
transportul să „meargă ca cea
sul". Lucrările dc volum mare 
și pretențioase au fost cfectua-

te sub îndrumarea maistrului 
Silvășan Carol de la sectorul 
do transport. E vorlia de mon
tarea unui împingător în circui
tul de transport al puțului cen
tral dc la orizontul 650, cfcctua- 
lă dc către echipa do lăcătuși 
condusă do Prcdoșan Ioan; 
montarea unei frine caro să 
permită o mai bună dirijare a 
vagonotolor pline la puțul 12, 
orizontul 400; înlocuirea lan
țului de la instalația do împins 
vagonctcle in colivie la același 
puț, unde au lucrat echipele 
lui Cioantă Elisei și Asprbiu 
Ghoorghe. O seamă do repara
ții s-au efectuat la culbutoare 
sub directa conducere a mai
strului Materna îosif. De ase
menea, mai multe echipe do c- 
lcctricieni s-au ocupat do revi
zuirea și repararea semnaliza
toarelor dc la puțuri, iar mai
strul Radu Vnsile de la secto
rul olcclro-mocanie a îndrumat 
lucrările do schimbare a ban
dajelor de la tamburul mașinii 
do extracție a puțului Ștefan.

Reparațiile și reviziile efec
tuate cu mult simț do răspun
dere in zilele do repaus din 
perioada 1—4 mai la utilajele 
miniere și instalațiile do prepa
rare au dat rezultate bune. Ia 
reluarea producției. în ziua do 
5 mai, procesul tehnologic a 
decurs în condiții normale atit. 
în adîncurilc minei cit si îa 
preparațic. Minerii Lu pen iul ui 
au încheiat prima zi lucrată 
din luna mai cu un spor de 
1 917 tone peste sarcina do plan, 
iar preparatorii au supus spă
lării mai mult dc 5 000 tone 
de cărbune.

Margareta MICA 
Lupcni

Ziua eliberării
CEHOSLOVACIEI

Secvențe pragheze
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Potecile spinoase 
ale turismului local

Municipiul nostru a cunos
cut in urmă cu o sâptăminâ, a- 
nimația proprie centrelor tu
ristice. fiind frecventat dc sute 
dc auloinobiliști. Pretutindeni, 
Jocurile dc parcare a turismelor 
au devenit ncincăpătoarc; in 
restaurante, ospătarii nu mai 
pridideau cu... mesele rezerva
te oaspeților. Cit despre hotel, 
încă o dală s-a dovedit că a- 
ccsta, de unul singur, nu face 
față unui trafic sporit dc tu
riști. Aglomerația ce a cunos
cut-o orașul nu poate fi con
siderată un caz singular, ea se 
va repeta in sezonul de vară, 
sezonul concediilor și vacanțe
lor, cunoscute fiind elogiile ce 
se aduc împrejurimilor Văii Jiu
lui și, îndeosebi, drumurilor de 
acces dinspre Tg. Jiu .și Sime- 
ria, ale căror frumuseți au a- 
tras și vor atrage în continua
re -«n adevărat val de turiști.

Acestui val. nimeni nu i se 
poate opune. Căci, permisă să 
no fie o completare, valul e 
val și nu întreabă pe nimeni 
cind și încotro să gonească. Tot 
ceea ce rămîhc de făcut este 
ca turiștilor să li se satisfacă 
«'••rintelr. minime pentru înce
put, dar care vor cunoaște cote 
din ce în ce tot mai ridicate. 
Amploarea turismului pe teri
toriul municipiului nostru este 
binevenită, cunoscind avantajele 
ce decurg din această adevă
rată industrie, și ea trebuie în- 
aîr^jată astfel incit Petroșa- 
niul să atragă an de ah lot mai 
mulți oaspeți. Pentru aceasta 
însă, atenția factorilor răspun
zători irebuie îndreptată înspre 
eliminarea neajunsurilor care, 
cu regret, umbresc faima noas
tră de bune și ospitaliere 
gazde.

Primul impediment pe care-1 
întîmpină oaspeții noștri este 
legat de cazare. O bună parte 
din aceștia, in scara zilei de 
2 mai au fost îndrumați (de 
c-'tățeni, bineînțeles, un punct 
■de informare turistică neexis- 
t nd încă) la hotelul Rusu. îna
inte dc a pomi la drum, turiș- 
î: -■ inji-j-rsat. după cum era 
firesc, do starea drumului. Și 
așa turn hotelul va ajunge sa

fie tot mai cunoscut în țară, 
prin confortul ce-1 poate asi
gura, drumul dc acces pînă 
aici va ajunge cunoscut prin 
starea lui impracticabilă, fă- 
cînd un dcscrviciu afluenței de 
turiști în Petroșani. Știm că 
pentru asfaltarea acestui drum 
există de multă vreme un pro
iect aprobat, pentru care s-a 
plătit o sumă apreciabilă — 
peste 58 de mii de lei. Consi
derăm că a venit timpul ca a- 
ceastă problemă să nu mai fie 
tărăgănată, întrucit nu mai su
feră amînări de la un an la 
altul. De asemenea, este nece
sar ca și drumurile de acces 
înspre alte cabane (Cîmpu lui 
Neag. Lunca Florii, chiar și 
Vîlcan) unde se poate* ajunge 
cu mașina, să li se acorde o 
atenție sporită, asigurîndu-se 
întreținerea lor corespunzătoa
re, înlăturînd astfel cele mai 
spinoa.ee neajunsuri întîmpinate 
în practicarea turismului pe 
plan local.

Pentru dezvoltarea turistică 
a Văii Jiului, mai este nece
sar ca acele întreprinderi că
rora prin profilul lor le re
vine menirea dc a îmbogăți zes
trea municipiului cu noi do
tări, (cabane sau case dc odih
nă. ștranduri, terenuri de sport 
clc.l să treacă neîntîrziat la a- 
nicnaiarea lor. normativele în 
vipr-r-o nermițind astfel de a- 
mnnr’ări și care se vor dovedi 
deosebit do utile.

Astfel do sugestii s-au mai 
făcut prin intermediul presei 
locale, sugestii la care mai a- 
dăugăm altele: înființarea u- 
nui punct de informare turis
tică. care lipsește, după cum am 
amintit, pregătirea din timp a 
ghizilor de informare turistică, 
amenajarea traseelor turistice 
cu panouri indicatoare. înființa
rea unor unități dc închiriere 
a echipamentului turistic (cor
turi, saci dc dormit etc.). Toate 
aceste măsuri vor aduce un 
real folos municipiului nostru, 
dezvoltării lui pe plan turistic.

Ernest LUPȘA
Petroșani

VREMEA
- Ieri, temperatura maximă a aerului a fost de plus 18 »
| grade la Petroșani și de plus 8 grade Ia Paring. |
: PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vremea se ?
[ menține instabilă cu cerul mai mult noros. Se vor sem- |
s nala precipitații sub formă te averse. Vint slab din sec- *
| torul sudic. I

SPORT
LA BUCUREȘTI 

Intîlnirea amicală de fotbal 
Rapid București — Alemannia Aachen

Stadionul Republicii din Ca
pitală va găzdui astăzi întîlni- 
rea internațională amicală de

fotbal dintre echipa Rapid Bu
curești și formația vest-genma- 
nă Alemannia Aachen. Partida 
va începe la ora 17.30.

Primul concurs de dirt-track al sezonului
Clubul Metalul organizează 

duminică, 11 mai. cu începere 
de la ora 12.30 la Complexul 
Sportiv Metalul din șoseaua 
Panteiimon primul concurs de 
dirt-track al sezonului. La în-

treceri vor participa sportivi 
de la cluburile Metalul, Steaua 
și Voința Sibiu. Printre concu- 
renți se remarcă maeștrii spor
tului Ton Cucu și Alexandru 
Datcu.

României și R.A.U.
Tenis, „CUPA DAVIS

Meciul dintre echinele
Tncepînd de astăzi și urnă 

duminică, 11 mai, terenul Pro
gresul din Genitală va găzdui 
meciul de tenis dintre echipele 
României si Republicii Arabe 
Unite, contînd pentru „Cupa 
Davis" (zona europeană — gru
pa B).

In vederea acestei întîlniri 
oaspeții au deplasat la Bucu
rești următorul lot de jucători : 
Ismail el Shafci, Aii el Daudi,

El Muataz Sonbol și Mohamed 
Abdclghani.

Lotul român cuprinde pe Ion 
Tiriac, Ilie Năstase, Petre Măr- 
mureanu, Sever Dron și Ton 
Sântei.

Astăzi, cu începere de la ora 
14,30 se vor disputa primele 
două partide de simplu : Ton 
Tiriac — Ismail el Shafer și 
Tlie Năstase — El Muataz Son
bol.

(Agcrpres)

Nu știu cite monezi se pierd 
in fiecare an in adincul fîntf- 
nilor din Praga, purtînd cu ele 
dorința de a se întoarce a celui 
caro le-a aruncat, dar cred că 
marea lor majoritate sint jert
fite dintr-un impuls dc sinceri
tate, ca un omagiu adus orașului 
a cărui frumusețe l-a înălțat pe 
noul venit, fie doar și numai 
pentru o clipă, deasupra grijilor 
sale mari sau mărunte, înles- 
nindu-i să arunce o privire in 
oglinda veșniciei.

Străinul al cărui pas a răsu
nat, măcar o singură da
tă pe caldarîmul ulicioa
relor din Orașul Vechi, 
prin colțurile tăinuite alo carti
erului Mala Strana, sau pe 
colo mai animate artere din 
centrul orașului, nu-și poate 
înăbuși dorința do a se întoarce, 
chiar dacă n-a reușit decit să 
străbată orașul pe fugă sau a 
dispus dc timp suficient pentru 
a-i savura din plin frumusețea.

E greu de spus unde se simte 
mai bine pulsul orașului în zi
lele noastre. In furnicarul de 
oameni din piața Vaclav. în 
giganticele uzine de la perife
rie, în magazine sau în micile 
restaurante unde nu se ține

• scama dc numărul halbelor de 
bere care însoțesc și dau elan 
unor discuții vii, la care iau 
parte tineri și virstnici, căci pra- 
ghezul se interesează dc toate 
și ține să aibă păreri personale 
în legătură cu orice subiect.

Străzile din centru, își ațin
tesc asupra trecătorului sutele 
de ochi ai vitrinelor. îl atrag 
cu culorile vii alo afișelor. Și, 
la numai cîțiva pași de aceste 
străzi agitate, se află tăcerea 
încărcată de istorie și legende 
a ulicioarelor medievale din 
Orașul Vechi, care amintesc că 
Praga a fost leagănul Reformei 
și că aici au încolțit germenii 
Războiului de Treizeci dc Ani, 

. oazele de verdeață ale grădini
lor. cheiurile VI ta vei.

Viața Pragăi are două fețe t 
una dc fiecare zi. iar alta săr
bătorească. Praga do fiecare zi 
e cufundată în sine, în grijile 
ei. Se grăbește, e plină de 
energie, e puțin nervoasă din 
cauza circulației prea lente și 
urca zgomotoase. își calculează

• febril timpul. Trecătorii par să 
personifice fiecare, un ascuțit 
simț al răspunderii și, ce-i 
drept, in aceste zile, nu puține 
sînt răspunderile care apasă pe 
umerii praghezilor.

Praga sărbătorească cuorinde 
ceva deosebit. Plimbările pe 
cheiul Vltavei. tramvaiele pli
ne de eonii caro se îndreaptă 
sure Grădina Zoologică, bărbații 
de toate vîrstclc care se îngră
mădesc la porțile stadioanelor, 
ceaiurile dansante din cafenele, 
mulțimile de curioși adunate în 
curtea complexului muzeistic 
de la Hradcany. lumina scăzută 
a micilor localuri undo, la o 
cafea sau un ceai fierbinte, se 
troc în revistă cele văzute și 
se fac planuri pentru duminica 
viitoare... Orașul se odihnește 
și. lotuși, nu respinge, ca fii te 
capitale în zilele de odihnă, ci

atrag»' din nou prin tot ce are 
mai frumos, oferind noi clipe 
de desfătare.

Pasajul pentru pietoni, con
struit sub piața Vaclav, repre
zintă cea mai recentă mindrie 
a praghezilor, car»' ascultă cu 
plăcere vădită cuvintele dc ad
mirație alo călătorului in trece
re prin oraș. Ingenios rezolvat 
din punct de vedere tehnic, 
pasajul adăpostește magazine, 
chioșcuri dc ziare, cabine tele
fonice, constituind punctul pre
ferat do întîlnire a multor ti
neri — devoniți un clement 
inseparabil al peisajului.

Impresionează deosebit de 
plăcut interesul pe care tinere
tul cehoslovac îl nutrește pentru 
manifestările culturale și pentru 
cei caro il reprezintă in aceste 
manifestări. Soliștii alo căror 
texte se înscriu pe linia creații
lor angajate, ansamblurile do 
amatori caro se străduiesc să-și 
găsească cea mai bună formă 
de exprimare intr-un perma
nent contact cu publicul, ver
surile și proza tinerilor, spec
tacolele de teatru regizate și 
interpretate do tineri — sint tot 
atitea clemente care asigură 
succesul cluburilor dc tineret.

Una dintre cele mai intere
sante inițiative, aparținînd re
dacției ziarului „Mlada Fronta" 
și de al cărui bun mers s-au 
îngrijit o mină de entuziaști, 
a fost crearea la Praga a unui 
club cu profil oarecum deosebit 
de al celorlalte, atit prin con
cepția cit și prin activitatea sa. 
„Reiv Klub", caro numără deja 
peste 3 500 membri și prevede 
pînă la sfir.șitul anului o creș
tere de pînă la 5 000, este des
tinat completării cerințelor cul
turale ale tineretului. In pro
gramul său, sînt incluse audi
ții de muzică ușoară — pe ba
za unei ample discoteci sau 
prin participarea unor cunoscute 
ansambluri și soliști, parade 
ale modei, discuții și consul
tații în legătură cu problemele 
psihologice ale tinerilor, sfa
turi legato de îmbrăcăminte,

cosmetică, aranjarea locuinței 
ele.

Din larga scală de spectacole 
pe care le oferă scara praghe- 
ză, se desprind, cu întîielate, 
spectacolele «Lanternei magi
ce' — unică manifestare artis
tică in Europa, care îmbină a- 
tributole „teatrului loial" cu 
cinematograful. baletul și mu
zica, acționin»! asupra specta
torului print r-o simbioză este
tică eu un inimitabil efect. Pan- 
tomimelo teatrului do „Pe ba
lustradă". al cărui animator 
este renumitul Ladislav Flalka, 
îmbină simplitatea cu profun
zimea expresiei, profesînd o ar
tă concentrată și menită să 
trezească fantezia publicului, 
pe care se străduiește cu suc
ces să-l convingă că mimul 
este poetul mișcării timpului 
său.

Impresiile adunate în timpul 
zilei trebuie comentate în at
mosfera animată a unei beră
rii tradiționale. Pe urmele bra
vului soldat Șvcik, pașii no pot 
duce la „U Kalicha", unde per
sonajele , familiare din ispră
vile mucalitului grăsun ne pri
vesc din gravurile și frescele de 
pe pereți, sau, prin labirintul 
străzilor din Orașul Nou. undo 
escala t'-eluîin f'u-ută neapărat 
la „U Flcku". Sub bolțile în
negrite dc timp și de fum se 
ciocnesc halbe dc bere neagră, 
adusă din adincul răcoros a) 
pivnițelor vechii clădiri, și se 
cintă cele mai îndrăgite melo
dii tinerești.

Puțin obosit, dar cu sufletul 
.și amintirea încărcate dc ima
gini de neșters, călătorul a- 
runcă o ultimă privire spre 
turnurile Pragăi de aur. care 
încep să-și piardă contururile 
în marama do ceață albăstruie 
a nopții. Pe asfaltul ud șuieră 
cauciucurile taxiurilor ducînd 
spre casă pe ultimii întirziați. 
Mîino. orașul se va trezi de
vreme, in uruitul tramvaielor, 
reluindu-și ritmul febril în care 
se <T"nstccă dorințe, speranțe, 
realizări.

Radu GRECEANU

■■■■■■■■■■■■■■■
VINERI 9 MAI

10,00 Limba rusă. Lecția 55 
(reluare).

10.30 Limba spaniolă. Lecția 
57.

11,00 Pentru elevi : Consulta
ții la limba română 
(cl. XII). Tema : De la 
povestiri la romanul is
toric.

1150 închiderea emisiunii de 
dimineață.

14.30 Tenis de cimp : Româ
nia — Republica Arabă 
Unită în cadrul „Cupei 
Davis* (întîlnire dc 
simplu).

18.30 ..Să ne cunoaștem pa
tria’ — cittlsiunc pentru 
tineretul școlar. „Co
lumna lui Traian".

19,00 T •'niurnalul »le seară. 
E-liție specială consa
crată lucrărilor agricole.

19.30 Tele-universitatea. „Teo
rii actuale despre struc
tura Universului".

20,00 Do strajă patriei. E- 
misiune festivă consa
crată zilei de 9 Mai.

20,45 Film artistic: „Pace 
noului venit" — o pro
ducție a studiourilor so
vietice.

22,15 Reflector.
22.30 Mult o dulce și frumoa

să. Emisiune dc limba 
română.

22.50 Telejurnalul dc noapte.
23,00 Fotbal : Rapid Bucu

rești — Alemannia Aa
chen (Jiregistrare).

!■■■■■■■■■■■■□■

RADIO

CIFRE

Foto : N. MOLDOVEANU

RECENT, la combinatul metalurgic CKD din Kutna 
Hora a intrat în exploatare experimentală prima parte a 
secției de modelare. Prin aceasta, s-a încheiat prima etapă 
de construcție a combinatului, care are. în prezent, o oțe- 
larie cu o capacitate anuală de 35 000 tone de piese turnate. 
Aceste piese sînt destinate uzinelor de autovehicule Praga, 
Tatra și Liaz. De asemenea, o parte din piesele turnate 
vor merge la export. O primă comandă a și fost expediată 
m Canada și se pregătește livrarea unei cantitătî impor
tante dc piese turnate către Anglia.

O
INTRE regiunile cehe si cele slovace are loc în ultimul 

timp o pronunțată tendință de echilibru în ceea ce privește 
aportul producției grupelor A și B la economia națională. 
De pildă, ponderea grupei A în Slovacia a crescut de la 
40.8 la șută în anul 1918 Ia 58,7 Ia sută în anul 1967 (an 
in care în regiunile cehe grupa A avea o pondere de GO.GVo.

O
IN PRIMUL trimestru al acestui an. minerii din bazi

nul carbonifer din Cehia de nord au reușit să obțină o 
producție-record în istoria acestui bazin. Ei au extras in 
total 13 462 000 tone de cărbune, depășind prin aceasta cu 
712 000 tone dc cărbune prevederile planului trimestrial. Și 
minerii din bazinul Sokolov (Cehia de vest) au extras in 
primul trimestru al anului cu peste 390 000 tone de căr
bune peste plan.

FAPTE
ÎNTREPRINDEREA .Tesla" din Pardubice a început să 

monteze pe autobuzele și tramvaiele din localitatea <)!o- 
moue primele radiotelefoane. Primele experiențe s-au sol
dat cu rezultate bune, în special în ceea ce privește înlă
turarea operativă a defecțiunilor la autovehicule. In acest 
an, cind se împlinesc șapte decenii de la introducerea tram
vaielor în Olomouc, transportul în comun din localitate va 
primi, prin radiotelefoane, un ajutor prețios care leagă di
rect dispeceratul de conducătorii vehiculelor și contribuie 
Ia ritmicizarea transportului.

O
LA COMBINATUL metalurgic din Kosice a intrat în 

funcțiune zilele trecute ce! de-al treilea furnal înalt. El a 
fost construit în numai 15 luni, adică cu trei luni mai de
vreme decit se prevăzuse inițial. Lucrările de construcție 
au fost patronate de organizațiile de tineret din Kosice și 
Ostrava și, de aceea, obiectivul a căpătat denumirea de 
.furnalul tineretului*. Cele trei furnale ale combinatului 
metalurgic dc ia Kosice se numără printre cele mai mari 
din R. S. Cehoslovacă și acoperă în întregime necesitățile 
de producție ale oțelăriilor combinatului.

REALIZĂRI

DUMINICĂ 11 MAI

LUNI 12 MAI

MIERCURI 14 MAI

II-

săptâmina
MARTI 13 MAI viitoare

21,35 „Din amintirile unui gra
mofon** (I).

22.15 Telcsport.
22,45 Telejurnalul dc noapte.

10.00 Limba franceză. Lecția

Caii-putere înlocuiesc sute de lopeți.

SIMBATA 17 MAI

VINERI 16 MAI
15 MAI

Lecțiaspaniolă.

22,05
22,20

elevi. Consultații

germană. Lecția

22,45
23.00

850 Deschiderea emisiunii.
8,45 Sfatul medicului. Ce es

te convalescența ?
9,00 Ora satului.
9,50 Muzică populară româ

nească.
10.15 Pentru copii și școlari. La 

șase pași de o excursie— 
emisiune concurs. Parti
cipă echipele reprezenta
tive ale școlilor din Sec
toarele II și V din Ca
pitală.

11.15 Film serial : Belle si Se- 
bastien (VII). „Drumul 
prin Marele Defileu**.

11,45 Concert simfonic.
12.30 Cînlec mîndru-n țară 

auzi.
14,00 Duminică sportivă. Te

nis de cimp : România — 
Republica Arabă Unită in 
cadrul „Cupei Davis4* 
(partida de simplu). As
pecte de la Campionatul 
mondial de dirt-track, 
Transmisiune de ia Stral
sund (K.DG).

19.00 THejurnaluI de seară.
19.30 „De pe strune de vioa

ră*'. Program susținut de 
Orchestra de muzică popu
lară ..Doina Argeșului** 
Pitești.

o 00 ) i'm »i< trei stele : Dra- 
f oste (irzie.

17.30 Telex TV.
17,35 Lumea copiilor: „Biblio

teca lui Așchiuță**.
17.50 Limba franceză. Lecția 58.
18.15 Pentru pionieri și școlari. 

Ex-terra *69.
18,45 Muzică corală româneas

că interpretată dc Corul 
Filarmonicii de Stat 
„George Enescu**.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Ateneul tineretului.
20,00 Roman foileton : Lunga 

vară fierbinte (II).
20.50 Recitalul violonistei 

diko .Adorjani — Cluj.
21,05 „Steaua fără nume** 

emisiune concurs de mu
zică ușoară.

22,05 Publicitate.
22.10 Prim plan.
22.30 Gong — emisiune de ac

tualitate teatrală.
2250 Telejurnalul de noapte.

17.30 Telex TV.
17,35 Lumea copiilor. „O fetiță 

caută un cîntec“ (I).
17.50 Limba engleză. Lecția 57.

18,15 Albatros — revistă lite
rară pentru tineretul șco
lar : „Cantata patriei**.

18.40 Două interprete ale cîn
tecului năsăudean : Maria 
și Marioara Precup.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,30 Din lumea științei. Cen

tre științifice — Tg. Mu
reș.

20,00 Seară de teatru — 
scrisoare pierdută de 
Caragiale.

23.00 Teleglob. Emisiune 
călătorii geografice, 
vegia.

.2320 Telejurnalul de noapte.

58.
10/10 Limba engleză. Lecția 57. 
11,00 Ce-ați dori să revedeți ?

Vâ prezentăm in reluare, 
spectacolul de teatru : 
.jocul dragostei și-al in- 
timplării** de Marivaux.

12,10 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

1750 Telex TV. 
1755 Limba germană. Lecția

55.
18,00 Lumea copiilor: „O fe

tiță caută un cintec44 (II)- 
18,25 Pentru școlari : „Fantas

tice metamorfoze*.
18,45 Tribuna economică.

traseele unor invenții. 
Telejurnalul de seară. 
Trepte spre finală. 
Tele-cinemateca. Hoții de 
biciclete.
Publicitate.
Reflector. Pe urmele 
emisiunilor transmise. 
Dialog cu telespectatorii. 
Itinerar european.
Seară de romanțe cu Do
rina Drăghici.
Telejurnalul de noapte.

cele de comunicație de 
masă în societatea con
temporană.

20,00 Concert extraordinar sus
ținut de Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii 
(Interviziune).

21.45 Varietăți pe peliculă.
22,00 Transfocator. Liniște ?!
22,20 „Alb și negru**.
22.45 Antologie lirică.
19,00 Telejurnalul de seară.

de pc strada mare — o 
producție a studiourilor 
cehoslovace.
Reflector. Anchetă TV. 
Mult e dulce și frumoa
să. Emisiune de limba ro
mână.
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte.

pentru

Limba
55.
Pentru
la chimie (clasa a XH-a). 
Temă de sinteză : Func
țiuni azotate.
Ce-ați dori să revedeți ? 
Filmul artistic: Păcat de 
benzină! — o producție 
a studiourilor din R.P.
Ungară.
Telex TV.
Lumea copiilor. „Năzdră
văniile lui Păcală**.
Limba rusă. Lecția 56. 

18.15 Studioul pionierilor.
„Dintre sute de catarge**. 

18,45 O interpretă îndrăgită a 
cîntecului moldovenesc: 
Ștefania Rareș.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.25 Cronica ideilor. Mijloa-

10,00 Limba rusă. Lecția 56.
1050 Pentru elevi : Consultații 

la limba română : Tema : 
De la nuvelă Ia roman 
(Liviu Rebrcanu).

11,00 Limba spaniolă. Lecția 58.
11,30 Reportaj in... doi. „Cli

pa** (reluare).
1750 Telex TV.
17,35 Lanterna magică. Filmele 

pentru copii: Aventurile 
lui Bobo. Clovnul Kiri.

17,50 Limba
58.

18,15 Pentru
Sâ ne

tineretul școlar : 
cunoaștem patria. 

Columna lui Traian (II). 
18,35 ..Contrapunct*4. Emisiune 

muzicală.
19,00 Telejurnalul de seară. 
19,30 Tele-universitatea. ( r 

noașterea universului.
20,00 Filmul artistic. Magazinul

17.30 Telex TV.
17.35 ,.I’e plaiurile ciocîrliei*4. 

Emisiune muzicală în in
terpretarea copiilor (In
terviziune).

18,05 „Studcnt-club**.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „Anotimpurile". Spectacol 

prezentat de Ansamblul 
folcloric al Casei de Cul
tură din Vișcu-Maramu
reș.

19,50 Desene animate.
20.00 Telc-enciclopedia.
21,00 Monografii contemporane. 

„Insularii**.
21.20 Cintece lăutărești.
2155 O oră cu Alfred Hitch

cock. „Am văzut cu o- 
chii mei !**.

22.35 Publicitate.
22,40 „Vrei să ne-ntilnim sim- 

bătă seara ?“ (III).
23,15 Telejurnalul de noapte.

SIMBATA 10 MAI

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mati
neu literar; 10,00 Din reper
toriul corului Radioteleviziu
nii; 10.20 Piese instrumenta
le; 10,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 11,05 Din cele 
mai frumoase melodii., cele 
mai frumoase; 11.45 Sfatul 
medicului; 12,00 Muzică u- 
șoară de George Grigoriu; 
12,20 Cronica revistelor lite
rare de Ton Petrache; 12,30 
Soliști și orchestre de muzi
că ușoară: 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 1351 întîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat: 13,50 Calei
doscop muzical; 14,30 Auto
mobil Club: 14.50 Jocuri bi- 
horene; 15,05 Concertul zi
lei; 15.50 Melodii executate 
la fluier, ocarină și caval; 
16,00 Radiojurnal. Sport: 16.10 
Recital de operă Arta Flo- 
rescu: 16,30 Antena tineretu
lui: 16,55 Radio publicitate: 
17,00 Muzică ușoară: 17.15 Ce 
e nou în județul dv. ? — Ga
lați; 17,30 Pi»?sc instrumen
tale românești: 17,45 Orizont 
științific: 18,05 Muzică popu
lară: 18,30 Gazeta radio; 
19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,20 Sport: 
19,30 Muzică populară; 20,05 
Teatru radiofonic serial; 
20,24 Muzică ușoară interpre
tată de Gigi Marga, Tlinca 
Cerbacev, Charles Aznavour 
și Frank Sinatra; 21,00 Mu
zică de dans; 21,25 Mîine, în 
emisiunile muzicale: 21,35 
Din nou dans; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Romanțe; 22,40 
Moment poetic; 22,45 Muzică 
de dans; 0,05—6,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II:

6.10 Melodiile dimineții:
6.45 Cînt»?cp și jocuri; 7,10 
Valsuri, polci, marșuri; 7,37 
Interludiu orchestral; 7,45 
Muzică populară: 8,10 Tot 
înainte; 8,35 Itinerar folclo
ric muzical: 9.10 Txxitură în 
premieră: 9,30 Melodii de 
Ion Crislinoiu; 9.45 Jocuri 
populare: 10.30 Vreau să știu: 
10.55 Muzică ușoară: 11,05 
Muzicieni români de azi des
pre muzicieni români de ieri; 
11.35 Din cîntcccle si dansu
rile popoarelor: 12.05 Avan
premieră cotidiană: 12.16 Via 
ța de concert a Capitalei:
12.45 Pios»' corale do Sabin 
Drăgoi: 13.00 „De la 1 la •">*: 
17,00 Radiojurnal. Snort: 
17,10 Poemul simfonic «Pinii 
din Roma* dc Respighi; 17.30 
Antologie de literatură uni
versală: 17,45 Noi înregis
trări de muzică populară; 
18.05 Itinerar turistic româ
nesc: 18.25 Muzică ușoară; 
19,05 Emisiune do folclor; 
19,30 Odă limbii române; 
20.00 Concertul nrehocimi 
simfonice a Filarmonicii 
.George Enescu": 22,30 Cro
nica revistelor literare; 22,40 
Actorii cîntă — muzică ușoa
ră- 23 07 Meridiane melodii; 
0,07—1,00 Melodii de dra
goste.

BULETINE DF ȘTIRI: 
Pr»»graniul I: 5,00: 5 30: 6.00: 
6.30: 9.00: 11,00: 13 00: 15.00: 
•mr'O: ‘»*00: 1.00; *>00: 1.00. 
Programul II : 6 05: 7,30:
10.00: 1200; 11,00: 18,00: 19,00: 
23.00; 0.55.

FILME
■■■■■■■■■■■■■■■

SIMBATA 10 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Pasiune p.’-.'.ni holtei; 
K publica : Astă seară mă 
distrez: LONE \ — 7 Noiem
brie: Dirijabilul furat; Mi
norul : Planeta maimuțelor; 

? VI' CAN: Vera Cruz; LU- 
| l’i'.NI — Cultural: Profesio- 
I niștii.

spinoa.ee
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CELOR 18 STATE tovarășului
PENTRU DEZARMARE Emil

Conferința cvadripartită 
asupra Vietnamului

pentru decolonizare SUCCESE ALE

Intervenția reprezentantului României

e
O
$

GENEVA. — In ședința de joi a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, șeful delegației braziliene. Sergio 
Armando Frazao. a reafirmat poziția guvernului său in 
problema exploziilor nucleare subterane, subliniind necesi
tatea încheierii unui acord asupra folosirii acestora în sco
puri pașnice.

Șeful delegației sovietice. A. A. Koșcin. a făcut o ex
punere cu privire la proiectul de interzicere a militarizării 
fundului mărilor și oceanelor. Trecînd în revistă aprecie
rile făcute pină acum de ceilalți delegați, vorbitorul a de
clarat că prin apropierea acestor puncte de vedere ar fi 
posibilă definitivarea unui text de acord.

In intervenția sa. ambasadorul Nicolae Ecobescu, re
prezentantul Republicii Socialiste România, a arătat că 
este imperios necesar ca 
in cadrul Comitetului să 
dezarmării nucleare.

in actuala etapă a 
se acorde o atenție

negocierilor 
primordialii

Drăgănescu
în Suedia

Vorbitorul a făcut cunoscut 
că țara noastră sprijină efor
turile îndreptate în direcția a- 
bolirii folosirii armelor nu
cleare, a interzicerii expericn- 
țeloi nucleare subterane, în
cetării producției acestora, re
ducerii și lichidării stocurilor 
de arme nucleare, creării de 
zone denuclearizate. limitării 
și reducerii sistemelor strate
gice ofensive și a sistemelor 
defensive de arme antirachete 
și se pronunță împotriva fo
losirii în scopuri militare a 
fundului mărilor și oceanelor, 
încheierea unui acord privind 
interzicerea expresă a armelor 
nucleare ar fi o concretizare a 
normelor generale ale legali
tății a căror obligație riguroa
să incumbă tuturor statelor. 
Este necesar ca documentul ce 
va fi elaborat de Comitetul ce
lor 18 sâ fie înzestrat cu forța 
juridică obligatorie, care să-l 
impună respectului universal, 
cu putere de lege. In acest con
text România acordă o impor
tantă deosebită problemei ga
ranțiilor de securitate pentru 
statele neposesoare de arme 
nucleare. împreună cu nume
roase alte state, România a 
considerat și consideră că ță
rile care prin Tratatul de nc- 
proliferare renunță la armele 
nuclearo au toate temeiurile să 
obțină garantarea efectivă a 
securității lor. Apare pe de
plin i giiim. a spus reprezen
tantul român, ca statele po
sesoare de arme nucleare să-și 
asume obligația de a nu folosi 
niciodată, sub nici un pretext, 
aceste arme împotriva țărilor 
nenucleare de a nu le ame
nința cu folosirea lor.

Referindu se la problema în
cetării experiențelor subterane 
cu arma nucleară, a căror 
continuare nu face decit să 
agraveze cursa înaripărilor a- 
tomice 
elaborarea ___ _____  _____
țional in acest domeniu de 
curge din 
duce pină _____ ..... _
începută in urmă cu șase ani. 
cînd a fost încheiat Tratatul 
de interzicere a experiențelor 
cu arme nucleare in atmosferă, 
în spațiul extraatmosferic și 
sub apă. După părerea dele
gației române și a unui mare 
număr de alte state, atit la 
O.N.U. cit și in Comitetul celor 
18 considerentul lipsei unui

nucleară.
nu

• cursa
vorbitorul a arătat că 

unui acord interna-

necesitatea de a 
la capăt o acțiune

•-

Puternice
acfiuni

greviste
în Italia

. — Corespondentul 
Giorgio Pastore. 
In întreaga Ttalie 

serie de greve cu

ROMA 8. 
Agerpres, 
transmite : 
au loc o ; 
caracifir național și local, la care 
participă oameni ai muncii 
din diferite sectoare de activi
tate. Greviștii cer asigurări îm
potriva concedierilor, sporirea 
salariilor și lărgirea libertăți
lor democratice în fabrici.

I.iicrătorii. de la poștă și te
lecomunicații au organizat o 
grevă națională de 48 dc orc. 
cerînd reducerea orarului de 
muncă, aplicarea prevederilor 
acordurilor intre sindicate și 
conducere, precum și angaja
rea unui număr mai mare de 
salariați. La Roma, timp de 
două zile s-au aflat in grevă 
lucrătorii de Ia transporturile 
publice. Aceștia rcvendi'ă res
pectarea acordului semna» cu 
două luni în urmă între sin
dicate- și municipalitate. La 
șantierele Piaggio din Paler
mo. mișcarea grevistă durează 
de peste 40 dc zile, in urma 
faptului că antreprenorii sa
botează decizia potrivit căreia 
au fost abolite ..zonele de 
salarizare" ce prevedeau sa
larii mai mici la munca ega
lă in sudul Italiei față de nor
dul industrial.

O delegație de muncitori de 
la fabrica de mezeluri din o- 
rașul Parma a sosit la Roma 
pentru a cerc revizuirea hotă- 
ririi de concediere a 1 900 de 
lucrători. Fabrica este ocupa
tă de muncitori de peste 80 de 
zile.

Ceea ce este caracteristic a 
cestor acțiuni revendicative 
este unitatea deplină a celor 
trei mari centrale sindicale 
care conduc grevele — C.G.T.L., 
C.T^.L. și U.I.L.

control nusistem adecvat de 
reprezintă un argument convin
gător și nu poate justifica a- 
mînarca încheierii acordului do 
interzicere a experiențelor sub
terane cu arme nucleare, cu a- 
tît mai mult cu cît știința și 
tehnica au făcut progrese se
rioase care reflectă teza posi
bilității de verificare prin mij
loace moderne -de detectare și 
identificare. Chestiunea, a ară
tat ambasadorul român. este 
esențialmentc politică. Rezolva
rea ei depinde dc voința poli
tică a statelor de a ajunge la 
un acord, de dorința puterilor 
nucleare, în primul rind. Se 
Impune deci întreprinderea u- 
nor negocieri intense, laborioa
se în problema încetării expe
riențelor subterane, așa cum 
prevede și rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. din decem
brie 1968, care cere Comite
tului să prezinte un raport la 
sesiunea a 24-a care să înfăți
șeze rezultatele concrete ale 
negocierilor. In acest sens, de
legatul român a menționat că 
în momentul de față Comitetul 
celor 18 dispune, spre deosebi
re de sesiunile precedente, de 
un document de lucru prezentat 
de Suedia privind conținutul 
unui tratat de încetare a ex
periențelor nucleare subterane 
care cuprinde sugestii concre
te. inclusiv în domeniul con
trolului.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că delegația română 
consideră câ una din măsurile 
menite sâ contribuie la evi
tarea primejdiei folosirii arme
lor nucleare o reprezintă crea
rea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii. în
soțită de angajamentul state
lor nucleare de a nu folosi ar 
mele atomice împotriva state
lor participante și acordarea 
unor garanții adecvate de res
pectare a statutului do drnu- 
clearizare.

Militînd cu consecvență pen
tru instaurarea unui climat să
nătos. de destindere. înțelegere 
și cooperare între statele bal
canice. România a făcut pro
puneri. care continuă să fie 
actuale, privind transformarea 
acestei regiuni geografice in
tr-o zonă de bună vecinătate, 
liberă de arme nucleare Trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării interna
ționale, a declarat vorbitorul, 
ar servi interesele tuturor ță
rilor balcanice, și. în același 
timp, ar reprezenta o contri
buție însemnată la realizarea 
securității pe continentul euro
pean. România dorește să-și a- 
ducă contribuția la înfăptuirea 
acestui obiectiv, care se află 
în deplină consonanță cu de
zideratele majore alo națiuni
lor de a trăi intr-o lume a pă
cii. in care pericolul armelor 
nucleare să fie înlăturat pen
tru totdeauna.

Membrii Comitetului au ho 
tărît ca lucrările conferinței să 
fie întrerupte în ziua de 23 
mai. pentru a fi reluate la 3 
iulie.

STOCKHOLM 8 (Agerpres).
— Continuîndu-și vizita oficia
lă în Suedia, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, a fost oaspetele u- 
zinelor chimico „Mo Och Dams- 
jo" și .Unites ab" din Stcnung- 
sund. Uzina „Mo Och Damsjo" 
este specializată în fabricarea 
de produse petrochimice și or
ganice, iar Uzina .Unites ab"
— în producția de polietilenă 
de înaltă presiune. Cu această 
ocazie, a avut loc un schimb 
de informații și s-au discutat 
probleme privind stabilirea u- 
nor forme de cooperare reci
proc avantajoasă între firmele 
suedeze și 
mânești din 
miei.

Ministrul
Octavian Groza, a vizitat Uzina 
„Nohab", producătoare de 
bine de mare capacitate.

întreprinderile ro- 
domeniul pctrochi-

energici electrice,

LUPTELE DIN

tur-

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 8 (Agerpres). — Co

mandamentul militar american 
a anunțat că în zorii zilei de 
joi forțele patriotice sud-viet- 
nameze au bombardat eu obuze 
de morticre și rachete cîteva 
obiective militare americano- 
saigoneze aflate în perimetrul 
orașului Hue. De asemenea, de
tașamente ale F.N.E. au bom
bardat în noapte;i de miercuri 
spre joi baza americană de la 
Quan Loi, situată la 100 
nord de Saigon, și cartierul 
neral al primei divizii de 
fanterie saigoneze de la 
Khe, din aceeași regiune.

km 
ge- 
in-
Ai

PARIS — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascăl, trans
mite : Joi a avut loc la Paris 
cea de-a 16-a ședință a confe
rinței cvadripnrtite asupra Viet
namului. In cadrul ședinței, 
Tran Buu Kicm, șeful delega
ției Frontului Național dc Eli
berare din Vietnamul de sud, 
a prezentat importante propu
neri pentru restabilirea păcii în 
Vietnam. Propunerile prevăd : n- 
sigurarea respectării drepturilor 
naționale fundamentale ale po
porului vietnamez printre care 
dreptul la independență, suve
ranitate, unitate și integritate 
teritorială; retragerea tuturor 
trupelor americane și ale celor
lalte state străine din Vietna
mul de sud în întregime și fără 
nici un fel de condiții; proble
ma forțelor armate vietnameze 
aflate în Vietnamul de sud va 
fi reglementată dc înseși păr
țile vietnameze: populația din 
Vietnamul dc sud, se arată îi> 
propuneri, va stabili singură 
orînduirca politică a Vietnamu
lui de sud. pe calea alegerilor 
generale libere și democratice, 
pentru desemnarea unei adunări 
constituante care va elabora o 
'’’instituție și va forma un gu
vern de coaliție al Vietnamu
lui de sud, expresie a unei în
țelegeri naționale și a unei larg 
uniuni a tuturor păturilor popu
lare; pentru această perioadă 
se va crea un guvern provi
zoriu de coaliție, care va rea
liza acordurile ce vor fi sem
nate, va lua măsuri pentru li
chidarea urmărilor războiului 
va asigura largi libertăți de
mocratice și va organiza ale-! 
gerile: In perioada dintre rel 
stabilirea păcii și ținerea de a- 
legeri generale nici unei părți 
nu i se va permite să impună 
populației sud-vietnameze pro
priul său regim politic: Vietna
mul de sud va promova o po
litică externă de pace și neu
tralitate, va duce o politică 
de bună vecinătate cu Laosul 
și Cambodgia, va stabili relații 
diplomatice, economico și cultu
ralo cu toate tarile fără deosebi
re de regimul lor politic si so
cial. inclusiv cu Statele Unite, 
pe baza celor cinci princi
pii ale coexistenței paș-

nice; pînâ la reunificarca 
pașnică n Vietnamului, ambclo 
zone i-or stabili între ele re
lații normale pe baza respec
tului reciproc, se vor abține 
de la participarea la alianțe 
militare cu state străine și 
nu vor permite altor țări să 
disloce pe teritoriul acestor 
zone trupe și să construiască 
baze militare; lichidarea con
secințelor războiului, discuta
rea problemei eliberării prizo
nierilor de război, recunoaște
rea răspunderii Statelor Unite 
pentru daunele pricinuite po
porului vietnamez în ambele 
zone ; realizarea unui acord 
între părți privind o supra
veghere internațională asupra 
retragerii din Vietnamul dc 
sud a trupelor, personalului 
militar, armelor și materialelor 
de război ale Statelor Unrte și 
Celorlalte țări aliate lor.

KINSHASA 8 (Agerpres). — 
La Kinshasa a avut loc sesiu
nea Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare, în cadrul căreia 
an fost prezentate o scrie de 
declarații ale reprezentanților 
mișcării de eliberare națională 
din Angola.

Membrii Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare vor pleca 
vineri spre capitala Zambiei, 
apoi vor efectua o vizită în

Tanzania, unde vor lua con
tact cu reprezentanții Mișcării 
populare pentru eliberarea An- 
golei.

După acest turneu african, 
membrii Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare vor studia 
in mod amănunțit rezoluțiile 
referitoare la mișcarea de eli
berare din Angola, Mozambic, 
Rhodesia dc sud și Africa dc 
Sud-Vest.

FORȚELOR 
l’ATET LAO

Climat de încordare pe piețele 
monetare occidentale

LONDRA 0 (Agerpres). — 
Cursul lirei sterline a continuat 
să scadă și joi pe piața valorilor 
dțn Londra în urma zvonuri
lor persistente privind o reeva
luare a mărcii vest-germane. Ea 
a fost cotată joi la 2,3825 do
lari, cu șapte puncte mai puțin 
decît în ziua precedentă. Ban
ca Angliei a fost nevoită să

intervină din nou pentru a 
susține cursul lirei. Zvonurile 
cu privire la reevaluarea măr
cii vcs.t-germanc și la o deva
lorizare a francului au croat un 
climat 
neta re

încordat pe piețele mo- 
occidentale. Astfel, in 

zilei dc miercuri. 2 mi- 
dc dolari au fost con- 
în mărci vest-germane.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
B • PRAGA. — Cu prilejul „Zilei eroilor", reprezentanți
I ai organelor de partid și de stat din localitățile cehoslovace
■ Brno, Banov, Pustinier, Zvolen, Cromeriz, Lucenec, Piestany
■ și Humpolec au depus coroane de flori la mormintele și mo-
■ numentele ostașilor români căzuți în luptele împotriva fas-
■ cismului. pentru eliberarea Cehoslovaciei.

Totodată, au depus coroane colonel Petru Rotariu. ata- 
militar al Republicii Socialiste România la Praga. mem- 
ai Ambasadei române.
La depuneri au fost de față reprezentanți ai organe- 
locale de partid și de stat, ofițeri superiori ai Armatei

Declarațiile
președintelui Nixon

la

șat 
bri

lor _ r ___ _______
Populare Cehoslovace, numeroși cetățeni, pionieri.

• MIAMI BEACH. — In
tr-o comunicare făcută la un 
congres al Asociației ameri
cane de psihiatrie, dr. Donald 
Lunde a arătat că unii pa- 
cienți care au suferit opera
ții de transplantare a inimii 
prezintă tulburări psihice. De 
cele mai multe ori, a arătat 
dr. Lunde, primitorii suferă 
de complexe aflînd identita
tea donatorului de la care 
provine inima pe care au 
primit-o. El a citat cazul unui 
bolnav în vîrstă de 40 de ani 
care, primind inima unui tî- 
năr în vîrstă de 20 de ani. 
încerca să-i convingă pe cei 
din jurul său că a renăscut 
în urma operației la care a 
fost supus. Dr. Lunde a mai

citat cazul unui pacient ca
re, după operație, s-a simțit 
obligat să trăiască conform 
programului de viață și 
dului moral" pe care îl 
donatorul de la care 
transplantase inima.

Aceste efecte psihice __ ,
după cum afirmă medicii de 
la spitalul din Stanford, cau
zate de lungile așteptări pînă 
la operație, de faptul că bol
navii sînt obsedați de ideea 
că respingerea inimii are e- 
fect fatal. La congresul ți
nut la Miami Beach s-a fă
cut recomandarea ca identi
tatea donatorilor să nu mai 
fio dezvăluită și. pe cit po
sibil. pacienții să fie scutiți \ 
do lungile așteptări anteope- 1 
ratorii.

„co- 
avea 
i se

sînt,

Intr-o declarație făcută 
sfîrșitul convorbirilor cu pri
mul ministru al Australiei, John 
Gorton, care se află în vizită 
la Washington, președintele Ri
chard Nixon a arătat că au 
fost abordate „o serie de pro
bleme, inclusiv evoluția situa- 

: din Vietnam și problemele 
generale alo securității regio
nale". Nixon a relevat că S.U.A. 
manifestă „o deplină înțelege
re" și va sprijini inițiativa, re
cent anunțată de premierul 
Australiei, ca forțele armate 
australiene să înlocuiască tru
pele britanice din Malavezia 
și Singapore după retragerea 
acestora, în 1971.

• MOSCOVA. — întreprin
derea sovietică de comerț ex
terior „Prommașimport" a în
cheiat un contract cu firma fin
landeză „Valone Kone" pentru 
importul de instalații necesare 
industriei forestiere sovietice. O 
parte a instalațiilor achizițio
nate vor fi livrate de firma 
finlandeză încă în cursul aces
tui au, iar lichidarea contrac
tului se va face în anul 1970.

• TOKIO. — Primele zile 
de vară au marcat, izbucnirea 
unor puternice incendii în pă
durile din insulele japoneze. 
Cel mai pustiitor a fost sem
nalat în prefectura Yvata, unde 
a fost distrusă o suprafață de 
5 240 ha de păduri. Pagubele 
materialo pricinuite sînt apre
ciate, potrivit unor calcule pre
liminare, la 1.4 miliarde yeni.

„Queen Elizabeth
în portulMiercuri a sosit

New York transatlanticul en
glez „Queen Elizabeth II". caro 

. își încheie astfel prima cursă 
• peste ocean. La sosirea sa. în 

marele port american, nava 
britanică a fost întîmpinată de 
o flotilă de nave militare și 
civile din flota americană, pre- 
cțum și de cîteva elicoptere. Cu 
toate că această primă cursă 
a trebuit să fie amînată de

11“ a sosit la New York
două ori din cauza unor 
fecțiuni, ea s-a terminat 
bine.

Precursorul său. Queen 
7a' eth i a efectuat prima a- 
costare în portul New York cu 
29 de ani în urmă, la 7 martie 
1940. Anul trecut această navă 
a fost scoasă din uz și vîndută 
unei societăți americane care 
a ’ ’•ansformat-o în hotel plu
titor.

do-
cu

Evoluția situației politice
PARIS 8 (Agerpres). — Cam

pania de desemnare a candi- 
daților la președinția republicii, 
in vederea alegerilor care \or 
avea loc în Franța la 1 iunie 
a.c., este însoțită în ultimele 
zile de numeroase luări de 
poziție, vizînd realizarea unei 
regrupări a forțelor.

Gaston Defferre, candidatul 
Partidului socialist, a lăsat să 
se înțeleagă miercuri seara, 
într-o alocuțiune rostită la un 
post de radio periferic, că el 
ar fi dispus să se retragă dacă 
fostul prim-ministru Mendes 
France ar accepta să candideze și 
dacă această candidatură ar rea
liza unitatea stîngii. Mondes 
France continuă însă să păstreze 
tăcerea asupra proiectelor sale, 
dind asigurări că nu a luat 
nici o hotârîre cu privire la o 
eventuală candidatură și că 
nici nu se gîndește la aceasta.

Confederația Generală a 
Muncii a luat din nou poziție 
in favoarea realizării unității 
forțelor de stingă. Intr-o re
zoluție adoptată miercuri după- 
amiază. C.G.T. ..denunță ma
nevrele care au împiedicat 
stingă să se prezinte unită in 
fața corpului electoral", iar se
cretarul general al organizației, 
Georges Seguy, a declarat că 
„C.G.T. nu sprijină. în condi-

țiile actuale, nici un candidat 
pentru că nici unul dintre ei 
nu reprezintă stingă unită*1.

La rindu] său. Comitetul di
rector al republicanilor inde
pendenți a aprobat miercuri 
seara hotărîrea lui Giscard 
D'Estaing, care anterior a luat 
poziție in favoarea candidatu
rii fostului prim-ministru Geor
ges Pompidou Comitetul di
rector a lansat, de asemenea, 
un apel către „familia liberală 
și centristă1*. chemînd-o să se 
unească și să sprijine candida
tura lui Georges Pompidou, 
candidînd astfel la formarea 
„unei largi majorități indis
pensabile pentru a face față 
problemelor economice și so
ciale care stau în fața Fran
ței".

Presa pariziană de joi acor
dă spații largi eventualei can
didaturi a președintelui interi
mar, Alain Poher, și consecin
țelor pe care ca le-ar putea 
avea. ..Dacă este vorba — scrie 
ziarul „Le Figaro11 — de a 
prelungi victoria lui ..nu", cum 
se exprimă radicalii, atunci 
președintele interimar este in
contestabil cel mai bine pla
sat... Totuși, continuă ziarul. 
Alain Poher reflectează încă. 
Dacă ar fi ales, fără îndoială 
A. Poher nu ar putea să se a-

comodezc cu actuala adunare" 
(in care majoritatea o dețin 
sprijinitorii candidaturii lui 
Georges Pompidou). Continuînd 
aceeași idee. ziarul „Paris 
Jour", scrie la rindul său • 
„Eventualitatea unei dizolvări 
a Parlamentului după alegerile 
generale (in cazul victoriei lui 
Alain Poher) nu ar putea fi în
lăturată". Problema care s<* 
pune după aceea, este „care 
va fi majoritatea desemnată la 
urne ?** și mai ales, „care va 
fi situația socială, financiară 
și economică a țării".

PARIS 8 (Agerpres). — Co
mitetul executiv provizoriu al 
noului partid socialist din Fran
ța a ținut joi prima sa reuniu
ne. în cadrul căreia s-a ocupat 
de stabilirea listelor delegați 
lor naționali, caro, in iulie a.c.. 
vor trebui să reglementeze an
samblul problemelor organi
zatorice alo partidului. In cer
curile politice din Paris se 
consideră că socialiștii vor în
treprinde o nouă tentativă de 
apropiere a reprezentanților 
Convenției cluburilor republi
cane, care și-au manifestat de
zacordul față dc desemnarea 
lui Gaston Defferre drept can 
didat al Partidului socialist 
pentru alegerile prezidențiale 
de la 1 iunie.

A WASHINGTON — Mi
nisterul Apărării al S.U a. >-*- 
fențion- ază să depoziteze 27 000 
tone de gaze de Înotă în O- 
deanul Atlantic, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Penta
gonului. Aceste gaze reprezin
tă o parte din stocurile de ar
me chimice neutilizate în al 
doilea război mondial de că
tre „S.U.A. și care, după cum 
precizează purtătorul de cu- 
vînt. au devenit, ineficiente și 
demodate în comparație cu 
noile produse similare.

Ele urmează să fie comprima
te în cilindri ermetici de oțel 
sau beton și depozitate pe fun
dul Oceanului Atlantic la o a- 
dincimc de 2100 metri, la cir
ca 400 
țărmul

kilometri distanță de 
S.U.A.
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Un nou tip de

autovehicul Dăsitor
Un nou tio de autovehicul 

păși tor destinat trecerii prin te
renuri foarte aceir’cntate a fost 
realizat în S.U.A Vehiculul _a- 
rat* m nn epl fără nicîoaro" si 
se poale deplasa cu ușurință 
pe suprafețe inaccesibile au
tomobilelor eu roti. T.a nevoie, 
acestui vehicul i se not monta 
roți și astfel poate fî utilizat 
ca un camion obișnuit.

• LIMA. In orașul neruvian 
Chimbntn se află în grevă naș
te 2 000 do hiorMori ai v’inoi 
metal'>rr«icn Greviștii nrot^stea- 
ză îm-'-Urîvn în-ălcării do răb-n 
conducerea uzinei a prevederii 
din contractul colectiv privitor 
la majorarea salariilor.

£

«>

BONN. — Biindestagul a liotărit miercuri să anu
leze orice prescriptibilitate a crimelor de genocid. Această 
măsură a fost votată în prima zi a dezbaterii asupra re
formei penale, care urmează să intre in vigoare In 1 oc
tombrie 197.3. dacă pînă atunci va fi fost adoptată in cea 
de-a treia lectură. Deputății s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru prelungirea termenului de prescriere a „crimelor de 
omor simple" (le la 20 la 30 de ani. Măsurile adoptate vor 
fi insă depășite in următoarele zile, cînd Parlamentul va 
avea de dezbătut două proiecte — unul guvernamental, pre- 
văzind anularea prescrierii crimelor de război, crimelor 
comise <le naziști și genocidului, cu unele excepții pentru 
criminalii naziști „dc clasa a doua", iar al doilea, prezentat 
separat de Partidul l'.C.D.—U.C.S., și care prevede altă 
categorie de excepții.

JAPONIA : Aspect din 
timpul unei recente de
monstrații organizate la 
Okinawa pentru retroce
darea insulei la Japonia, 
acțiune organizată în 
cadrul marii ofensive de 
primăvară a muncitori
lor japonezi.

DUPĂ
INCIDENTELE

DIN LIBAN
BEIRUT 8 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei 
libaneze a anunțat miercuri 
seara că incidentele dintre un 
grup înarmat aparținînd orga
nizației de rezistență palesti
niene „Al Saika" și o unitate 
a trupelor libaneze s-au în
cheiat. Tulburările cele mai 
grave au avut loc în regiunea 
Hasbaya, din sudul țării. Inci
dentele s-au soldat cu moartea 
unei persoane din rîndurile for

țelor de ordine și cu un mort 
și trei răniți de partea celor 
aparținînd organizației ..Al 
Saika**. Autoritățile libaneze au 
arestat cîteva zeci de persoa
ne.

I

XIENG QUANG 8 (Agor- 
pres). — In primele patru luni 
ale anului, forțele Patet Lao 
din Laos au repurtat o serie 
de succese in lupta do apăra
re a teritoriilor laoțienc eli
berate. Agenția de presă a 
forțelor Paiet Lao anunță că 
în timpul luptelor partea ad
versă a suferit pierderi în oa
meni. De asernencu. forțele Pa
tet Lao au doborît 51 dc avioa
ne, au capturat 15 tunuri și 
au distrus 50 cantonamente și 
15 vehicule militare.

Pe dc altă parte, agenția ci
tată adaugă că avioanele ame
ricane au lansat o mare canti
tate de bombe asupra orașului 
Xieng Quang. precum și altor 
localități. Mai mulți locuitori 
au fost uciși. Numai în cursul 
unui bombardament efectuat 
de americani în luna martie a- 
supra regiunii Muong Khaui 
au fost ucise 138 persoane ci
vile.

9—

Acțiuni
incompatibile
cu Carta O.N.U,

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Un subcomitet al Comitetului 
special al O.N.U. pentru de
colonizare a condamnat planu
rile cu privire la construirea 
unor baze comune anglo ame
ricane in așa-nuinitclc teritorii 
britanice din Oceanul Indian, 
un grup de insulițe din cadrul 
arhipelagului Seychelles. Aces
te acțiuni „sînt incompatibile 
cu Carta O.N.U “, se arată in 
declarația subcomitetului, iar 
realizarea lor ar putea să aibă 
drept consecință creșterea ten
siunii în Africa și Asia. Sub
comitetul cere Marii Britanii 
să restituie acești* insule ack 
ministrațici arhipelagului Sey
chelles și să accelereze pro< - 
sul de transferare a putorii 
reprezentanților aleși ai popu
lației din arhipelag.

Irlanda de nord
Agitația continuă 
în ciuda apelului
la calm lansat
de noul premier

BELFAST 8 (Agerpres). — 
Agitația din Irlanda de nord 
continuă, in ciuda apelului la 
calm lansat de noul premier Ja
mes Chichester Clark și a am
nistiei generale pe care a pro
clamat-o. In cadrul acestei am
nistii au fost puși în libertate 
reverendul Ian Paisley și alți 
165 de militanți protestanți, 
care fuseseră condamnați la 
închisoare pentru manifestări 
anticatolice violente. Elemente
le extremiste protestante, în 
frunte cu Ian Paisley, au anun
țat organizarea pentru sfîrși- 
tul săptăminii a unor noi de
monstrații împotriva campaniei 
pentru drepturile civile a n 
norității catolice. Acțiunile pre
gătite vor începe vineri prin- 
tr-un marș în centrul capita
lei Irlandei dc nord, urmat de 
un miting la care va vorbi 
Paisley. Se știe că manifestări 
similare s-au soldat recent cu 
lupte de stradă.

(Agerpres).

Cursa aeriană
transatlantică

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— A patra zi a cursei ae
riene transatlantice, organi
zată de cotidianul lond oftez 
„Daily Mail", cu ocazia Îm
plinirii a 50 de ani de la pri
ma traversare aeriană a Atlan
ticului. a lost marcată de o- 
riginala pornire in cursă a 
doi concurenli americani. Wil
liam Raymond Berry și John 
E. Doyle, ambii din localita
tea Concord din sloiul Cali
fornia, au pornit să traver
seze oceanul la bordul unui... 
balon. Ei au părăsii „Empide 
Slate Building" din Now 
York cu un camion de mici 
dimensiuni in care se găsesc 
aparate de navigație aeriană 
care justifică înscrierea apa
ratului lor de zbor ca... avion. 
De fapt cei doi baloniști au 
zburat foarte pufin la bordul 
navei lor. După ce au ajuns 
pe aeroportul international 
Kennedy ci au umflat balo
nul care este legat de micul 
camion cu care s-au deplasat 
de la Empire Stale Building 
și care a fost astfel transfor
mat In nacelă. După o scurtă 
plutire aeriană nava lor a rea- 
lerizat și, cu balonul dezum
flat șl împachetat, camionul 
a fost îmbarcat la bordul u- 
nui avion de linie al com
paniei T.W.A. cu care a lost 
transportat plnă la Londra. 
Aici manevrele au început în

fost 
s-a 
iar 

dezumflat, 
originali au

sens invers: camionul a 
debarcai, balonul umflat, 
efectuai /borul simbolic, 
apoi, cu balonul 
cei doi zburători 
plecat spre turnul central al 
poștei londoneze. Pentru a 
reveni la New York, ei vor 
relua de la capă/ ciclul ope
rațiunilor de umflare șl de
zumflare a balonului și efec
tuarea micilor /boruri la bor
dul balonului lor.

O
LONDRA S (Agerpres). — 

Un nou record mondial a tost 
Înregistrat miercuri in cadrul 
cursei aeriene transatlantice 
organizate de ziarul londonez 
„Daily Mail". Un avion'cu 
reacție „Phanlom" al forțelor 
navale britanice, pilotat de 
It Hugh Drake, a parcurs 
dislan/a de la aeroportul Floyd 
Bennett din New York pinu 
la aeroportul Wisley din Lon
dra in 4 ore, 53 minute și 
10 secunde, depășind cu 11 
minute recordul mondial în
registrai cu două zile In ur
mă, cu același lip de avion de 
It. Paul Waterhouse. De la 
platforma de observație a clă
dirii .Empire State Rulldinq" 
din New York plnă la etajul 
al 33-lea al Turnului Poștei 
din Londra, cele doua puncte 
de control ale cursei, 't. Hugh 
Drake a avut nevoie de 5 orc. 
19 minute și 16 secunde.
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