
ANII. XXVII
Nr. 6 379

MARTI

5 (âSleagu! roșu
A

In fața organelor economice și politice ale municipiului

PROLEIARI DIM TOATE TARILE, UNIȚI-VA I REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 00

Telefoane: redactor șef — 1638:
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața do partid 
— interior 71 ; socială — interior 74 j 
economică — interior 53 ; cultură-învă- 
țămint - interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

Obiectiv 
apropiat :

îorestieri

IN

pentru

(Continuare in pag. a 3-a)

Clubul tineretului

municipală că in 
Valea 

cele

cheltuieli neeconomi-
cu

comunica :

exploatare 
au fost imo- 

rezerve exploatabile

O INTERESANTA Șl VALO- 
ROASA INOVAȚIE

PLUG DE ÎNCĂRCAT 
CĂRBUNE

O dată cu raportarea rea
lizărilor obținute in cinstea 
zilei de 1 Mai — cu care au 
contribuit la succesele repur
tate de economia județului - 
colectivele de oameni ai mun
cii din Valea Jiului au înche
iat o primă etapă din anul 
1970. Rezultatele bune dobin- 
dite in îndeplinirea sarcinilor 
de producție și a angajamen
telor. constituie o vie confir
mare a rolului organelor și 
organizațiilor de partid in 
întreaga viață economică a 
municipiului nostru, a răs
punderii și hotăririi cu care a 
acționat masa de comuniști 
pentru mobilizarea tuturor co
lectivelor de muncă în vede
rea înfăptuirii neabătute a 
sarcinilor ultimului an al cin
cinalului.

In trimestrul I minerii, ener- 
geticienii, filatorii, muncitorii 
de pe șantierele de construc
ții, din unitățile de deservire, 
din comerț, sub conducerea 
și îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid au 
obținut importante realizări 
in producție. UNITĂȚILE ECO
NOMICE DIN VALEA JIULUI 
AU LIVRAT ECONOMIEI NA
TION \LE PRODUSE PESTE 
PLAN IN VALOARE DE 14,4 
MILIOANE LEI. PRODUCTIVI
TATEA VALORICA A MUNCII 
A FOST REALIZATĂ ÎN PRO
PORȚIE DE 102,2%, CHELTU
IELILE PE 1 000 LEI PRODUC
ȚIE MARFĂ AU FOST REDUSE 
CU 15,65 LEI, S-AU OBȚINUT 
16,5 MILIOANE LEI ECONO
MII LA PREȚUL DE COST, 
S-AU DAT PESTE PLAN BE
NEFICII iN VALOARE DE 9 
MILIOANE LEI. IN PERIOADA 
AMINTITĂ S-AU REALIZAT 
PESTE PLAN IMPORTANTE 
PRODUSE DIN CARE AMIN
TIM CELE 43 935 TONE CĂR
BUNE NET, 791 MC LEMN 
DE MINA SI CELULOZA, 500 
KG. FIRE DE MĂTASE, PESTE 
10 000 TONE CALCAR META- 
LURCIC Șl ALTE PRODUSE.

ing. GHEORGHE FEIER 
secretar al Comitetului 

municipal de partid

PLANUL LUCRĂRILOR DE 
INVESTIȚII PE MUNICIPIU A 
FOST REALIZAT ÎN PROCENT 
DE 113,3%, CEEA CE REPRE
ZINTĂ 23,9% DIN PLANUL 
ANUAL, IAR PLANUL DE 
CONSTRUCȚII-MONTAJ 105,8 
%. IN TRIMESTRUL I S-A DAT 
IN FUNCȚIUNE FABRICA DE 
BRICHETE COROEȘTI, 
CINSTEA ZILEI DE 1 MAI MI
NA BÂRBÂTENI A PRODUS 
PRIMELE 1 000 TONE CĂR
BUNE. CONSTRUCTORII AU 
PREDAT IN PRIMUL TRIMES
TRU 269 APARTAMENTE - 
CU 102 MAI MULT DECIT 
PREVEDERILE PLANULUI, DO
UA CĂMINE PENTRU NEFA- 
MILIȘTI și sint în curs de a se 
termina lucrările de construc
ție a poligonului pentru pro
ducerea panourilor de prefa
bricate. Succesele pe care oa
menii muncii din Valea Jiu
lui le-au obținut în primul 
trimestru, sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a 
organelor și organizațiilor de 
partid, constituie un răspuns 
la grija deosebită pe care 
conducerea partidului și sta
tului nostru o poartă oame
nilor muncii, exprimată grăi
tor prin generalizarea noului 
sistem de salarizare și majo
rarea salariilor pentru toate 
categoriile de salariați.

Bilanțul realizărilor obținute 
in primele patru luni ale anu
lui, deși superioare anului 
precedent, nu este totuși la 
nivelul posibilităților noastre, 
o dotării de care dispun uni
tățile economice din mu
nicipiu. în luna aprilie, la 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
importantă unitate ecohomică

din municipiu, s-au manifestat 
unele neajunsuri in activita
tea economică și de produc
ție. Dacă in trimestrul I, cu 
toate greutățile întâmpinate în 
condițiile iernii s-a reușit to
tuși ca planul de producție la 
aproape toate unitățile apar
ținătoare să fie realizat in 
mod ritmic, in luna aprilie, 
datorită unor lipsuri de ordin 
tehnic și organizatoric, planul 
de producție — cu excepția 
exploatării Lupeni — nu a 
fost realizat ritmic, cinci uni
tăți înregistrind apreciabile 
rămîneri sub plan. Consiliul 
de administrație al Centralei 
și comitetele de direcție de 
la exploatările Uricani, Paro- 
șeni, Vulcan, Aninoasa șl 
Lonea nu au reușit, în luna 
aprilie, să organizeze locurile 
de muncă productive la ni
velul sarcinilor de plan în
credințate. La exploatările 
Uricani, Paroșeni și Aninoasa 
nu s-a respectat programa
rea abatajelor de producție, 
înregistrîndu-se întirzieri ne
justificate și abateri de la 
programele de lucru. Comite
tul de direcție de la exploata
rea Uricani nu a reușit să 
prevină frecventele defecțiuni 
in transportul producției ; la 
exploatările Aninoasa și Lo
nea nu s-au respectat progra
mele de susținere in abataje, 
îndeosebi in cele frontale 
unde s-au înregistrat frecvente 
surpări și pierderi de produc
ție, iar la exploatările Petrila 
și Vulcan, din cauza nerespec- 
tării normelor de 
a zăcămintului, 
bilizate
de cca. 8 000 tone pe lună — 
la care se adaugă și impor
tantele 
coase efectuate o dată 
lucrările de izolare. Efectivele 
de salariați la unitățile amin
tite nu au fost judicios folo
site în luna aprilie, progra-

Tractoare

La Unitatea de exploatare 
a lemnului Petroșani au sosit 3 
noi tractoare de lipul U.T.B.— 
650, în cadrul planului de 
investiții și a programului 
de dotare cu utilaje pe anul 
în curs. Două dintre noile 
tractoare au fost repartizate 
sectorului forestier Cîmpu lui 
Neag, iar cel de-al 
pentru sectorul Roșia.
vor fi folosite în parchete la 
faza tehnologică scos-apro- 
piat, înlocuind trasul cu ite- 
laje.

Introducerea acestor utilaje 
are o eficiență economică re
marcabilă. Utilizarea lor va a- 
vea ca efect imediat, pe de-o 
parte, creșterea substanțială 
a productivității muncii la 
faza scos-apropiat, iar pe de 
altă parte reducerea cheltuie
lilor la transportul lemnului 
din parchetele respective cu 
circa 15 lei/tona kilometr că.

socialistă
în imagini

Si lapte

de călători Reșița-Nord

România

Kacordarea civilizația
modernă, ridicarea unor zo
ne aflate odinioară m um
bră. antrenarea unor forte

Prin miinile lăcătușilor din echipa condusă 
î Mihai Kovacs trec zi de zi irun-portoare cu 

raclele, ventilatoare pneumatice, Irotii și multe 
alte utilaje scoase la reparații din adincu.i'.e 
minei Uricani. întotdeauna ele părăsesc hala 
atelierului mecanic al exploatării purtind pe
cetea lucrului de calitate, făcut cu simțul res
ponsabilității

. ONOtU

n aceste zile. Ministerul
■ ățăinintului difuzează noul 

regulament de funcționare a 
liceelor pedagogice și institu
telor pedagogice de învățători 
și educatoare. Elaborat pe 
baza Legii privind învăță- 
inîntu] «lin Republica Socia
listă România și Legii privind 
Stalului personalului didac
tic, regulamentul precizează 
scopul și sarcinile, precum și 
modul de organizare a acti
vității invățămîntului peda
gogic. El se referă, de aseme
nea. la structura anului șco
lar. planurile de studii, pro
gramele și manualele școlare, 
drepturile și îndatoririle ele
vilor. condițiile în care se a- 
cordă bursele și diferite alte 
forme de sprijin material, 
modul do desfășurare a acti
vității financiare și adminis- 
traliv-gospodărești în aceste 
unități de învâțămînț etc.

(Agerpres)

PRZtNTAREA
IA SESIUNEA
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Activitatea studenților 
de la I.M.P.

r

Kou tip <lc mașină 
universală pentru 

prelucrarea lemnului
Specialiștii de la întreprinderea 

mecanică din Roman au realizat, 
după proiecte proprii, un nou tip 
de mașină universală pentru prelu
crarea lemnului, a cărei tehnicitate 
ii permite să efectueze simultan trei 
operațiuni suplimentare, pe lingă 
cele patru de bază. Mașina dispune 
de cinci posturi de frezare, găurire, 
rindeluire, îndreptare, ascuțire, șle
fuire și tăieri in circular.

(Agerpres)

Noi obiective în 
peisajul industrial al 

municipiului 
Tîrgoviște

In viitorul plan cincinal 
municipiul Tîrgoviște iși va 
îmbogăți peisajul industrial 
cu noi obiective de mare în
semnătate pentru economia 
națională. Recent, aici a în
ceput construcții! uzinei de 
strunguri — considerată a fi 
cea mai mare și modernă din 
țară. Ea urmează să intre în 
funcțiune cu mai bine de 50 
la sută din capacitatea de 
producție, în anul 1972. iar 
doi ani mai tîrziu cu întrea
ga capacitate : 9 500 strunguri 
automate și semiautomate de 
diferite tipuri, precum și 
5 700 tone piese forjate din 
oțel, pe an. In același peri
metru se desfășoară lucrările 
la un nou obiectiv : Uzina 
„Romlux" de surse electrice 
de lumină și accesorii. In 
1973. cînd ultimele lucrări 
vor fj încheiate, uzina tîrgo- 
vișteană va realiza anual 4,5 
milioane lămpi fluorescente 
tubulare, 1,2 milioane lămpi 
cu vapori de mercur de înal
tă presiune și 95 000 000 be
curi normale cu incandescen
ță. Tot aici se prevede să fie 
construită uzina de oțeluri 
înalt aliite. proiectată pen
tru o producție de circa 
600 000 tone pe an.

(Agerpres)

1 Miercuri după-amiază. Ia ora 18. va avea loc la Casa 
de. cultură din Petroșani inaugurarea Clubului tineretului, 
o -nouă formă de activitate politico-educativă inițiată do 
Cojnitetul municipal al U.T.C. în colaborare cu conducerea 
Casei de cultură. Clubul tineretului, conceput a cuprinde 
patru cicluri de activități (cadran politic, codul bunelor ma
niere, estetică, enciclopedie) va constitui pentru viitorii săi 
membri un bun prilej de îmbogățire a cunoștințelor de cul
tură generală. Inaugurarea clubului se va face cu o temă 
atractivă, interesantă : Adevărata valoare a ideilor morale, 
pe marginea căreia se vor purta discuții de către tineri.

Pornind de la 
o expoziție...

Joi, 6 mai, ora 20, la clu
bul I.M.P., in cadrul unui 
ciclu de simpozioane pe te
me muzicale, studentul Doru 
Braia va vorbi despre ten
dințele de înnoire (curentele 
pop, folk ele.) ale muzicii u- 
șoare contemporane.

Pretextul există : recenta
expoziție de gravură în me
tal a talentatei artiste plas
tice Ecaterina Sylvester, lată 
de ce vineri. 7 mai, ora 20,30 
directorul clubului LM.P„ Ho- 
ria Pop, va relata despre psi
hologia spațiului în artele 
vizuale.

Este cunoscut faptul 
abatajele minelor din 
Jiului o problemă din 
mai acute este încărcarea 
cărbunelui, după ce a fost dis
locat dintre culcușul șl cope- 
rișul lui. La mina Lonea În
cărcarea cărbunelui se va 
face, în unul din abatajele 
frontale, cu ajutorul unui plug 
metalic care încarcă in pro
porție de 90%, pe transpor
torul frontal, cărbunele 
zultat în urma lucrărilor 
pușcare, pentru a lua 
mul spre lumina zilei.

Această simplă, dar eficace 
instalație va ușura conside
rabil munca minerilor șl va 
contribui totodată la mărirea 
randamentelor în abatajele 
frontale.

Plugul de încărcat căr
bune a fost conceput de că
tre maistrul electromecanic 
Wilhelm Hanacek și lăcătu
șul Francisc Gurski șl expe
rimentat la suprafață, iar 
după încercările de probă a 
fost admis să fie introdus in 
subteran pentru a fi utilizat 
de mineri.

Ing. Martin BG.-.yA, 
E. M. Lonea
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Aflată în plină desfășurare 
în cursul celui de-al doi 
semestru al anului universi
tar, activitatea științifică * 
studenților Institutului de mi. 
ne, strîns îmbinată cu cele
lalte laturi ale procesului ;n- 
structiv-educativ. parcurge în 
prezent o nouă etapă și anu
me aceea a pregătirilor fe
brile in vederea prezentării 
la sesiunea anuală a cercu
rilor științifice studențești
care va avea loc la începutul 
lunii mai. Apropierea mult 
așteptatei sesiuni de comuni
cări intensifică eforturile co
mune ale studenților și ale 
cadrelor didactice în direcția 
finalizării rezultatelor cerce
tărilor. a selecționării celor 
mai valoroase și mai intere
sante lucrări care urmează 
să fie incluse în programul 
sesiunii, precum și în direc
ția punerii la punct a ulti
melor detalii legate de ex
punere. susținerea conținutu
lui temelor etc.

Sub atenta și continua în
drumare a comitetului do 
partid a decanatelor facul
tăților și a cadrelor didacti
ce, sprijinite de Asociațiile 
studențești din institut, cele 
13 cercuri științifice studen
țești au abordat peste 100 
teme de cercetare, dintre ca
re cea mai mare parte au 
fost alese ținînd seama de 
planurile de cercetare ale ca
tedrelor și de problemele ac- 
tuale ale practicii mineritu
lui din tara noastră, a căror» 
rezolvare se impune cu ore- ' 
cădere. Cei peste 250 de stu- 
denți din diferiți ani de stu
diu. începînd cu anii mici 
și terminînd cu ultimul an,-, 
angrenați în mod direct în 1 
activitatea de cercetare stiin-

Ing. Alexandru POPESCU 
șef de lucrări la I.M.P.

(Continuare in pao. a 3-a)
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Precizări privind vremea
rece din ultimele zile

receVremea neobișnuit de 
și umedă a estompat brusc de 
cîteva zile surîsul unei primă
veri cc se anunța deosebit de 
darnică. Cu privire la această 
neobișnuită și întîrziată reve
nire a frigului, Andrei Doneaud, 
directorul adjunct științific 
Institutului de meteorologie 
hidrologic din București, 
făcut redactorului Agerpres, 
Gheorghe Brătescu. următoare
le precizări : In
Iul 30 aprilie — 
vremea s-a . 1... 
tor, sub influența unor 
aer de origine polară, 
pătruns și în tara noastră. Au 
căzut ploi în toate județele, iar 
în zonele de deal și munte, 
precum și în sudul și estul Po
dișului Transilvaniei a ni 
Stratul de zăpadă a atins, 
vîrful Omul. grosimea de l 
la Predeal 21 cm. Păltiniș 
cm, Sinaia 5 cm, Fundata

ai 
și 
a

interva- 
4 mai, 

simți- 
mase de 
care au 

în tara noastră.

răcit

lins, 
pe 
m, 
18

22

cm, Toaca—Ceahlău 23 cm etc. 
Ninsoarea abundenta a determi
nat unele îngreunări ale circu
lației rutiere. Pe șoseaua Ru- 
căr—Bran, plugurile au acțio
nat ca in timpul iernii, restabi
lind operativ fluxul traficului. 
S-au semnalat, de asemenea, 
înghețuri cu caracter local în 
zonele Tg. Secuiesc, Cîmpulung 
Muscel și Curtea de Argeș, iar 
în Oltenia brumă. A plouai 
abundent pretutindeni. Intre 30 
aprilie și 4 mai s-au măsurat 
canlităti de 30—40 litri de apă 
pe metrul patrai in Transilva
nia și de 10 30 1 in Oltenia și 
Muntenia. La Predeal, cantita
tea de ninsoare, lapovilă și 
ploaie a înregistrat valoarea de 
55 litri pe metrul patrat, ca în 
perioadele de plină iarnă. Pre
cipitațiile abundente au gene
rat crește’ea nivelelor apelor 
rîurilor. în sectorul romanesc 
al Dunării, cotele apelor au

celedepășit în multe puncte 
mai mari valori cunoscute din 
anul 1840. Vîntul a suflat cu 
intensificări pină la 70 km la 
oră, mai cu seamă în sudul șl 
estul tării, iar în zone de mun
te a viscolit, troienele alingind 
pe vîrful Omul înălțimea de 
3,30 m.

Răciri ale vremii in această 
perioadă a anului — a conti
nuat meteoroîogul bucureștean 
— sint în general periodice, în 
medie la 5 ani o dată. Fenome
nul a fost însă, acum mai ac
centuat, în special în zona de 
munte, unde a căpătat un ca
racter mai ieșit din comun. Cu 
toate acestea, meteorologii sînt 
optimiști. Ei prevăd, pentru pe
rioada imediat următoare o 
ameliorare treptată a timpului. 
Cîteva zile, vremea se va mal 
menține răcoroasă, după care, 
se va încălzi progresiv.

— (Arjerpjes)

1

• Minerul Lupeni a j 
învins pe Minerul Boc- { 
șa • Știința Petroșani 
învinsă Ia limită 
Metalul Aiud • 
handbal, fetele au 
potat acasă • Voleiba
liștii de la Știința au 
retrogradat și din B 
• Faza finală a „Cupei 
1 Mai" * Campionatul 
județean de fotbal.
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Riscurile
meseriei
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La

bere, 
mea,

uitasem. Da- 
rog atunci un

in
și 

un

njugat,
. ii ti măi al

rd mu se",
♦

zi regele Ca- 
primi m audi- 
juristul ieșean

★
Cel mai uscat Iog din lume 

este Wadi—Haifa (Sudan) unde 
plană anual 03 mm3 de apă pe 
m2.

^CURIOZITĂȚI ALE

— A 
ți-mi vă 
litru...

ESTE“

binevoiască a veni 'a 
locuința d-sale pentru 
a ridica și restul vo
lumelor

COLO...

in» tigru.
cele mai muite 
luit in ceață, luind 
cind soarele se ncâpățincază să 
apară diverse chipuri. Cind 
ca un Moș gerilâ încărcat de 
daruri, cind ca un simplu a- 
car. să zicem, care schimbă 
macazele la stingă ori la 
dreapta după cum trenul este 
marîar sau personal.

In sinea lui. insă, verbul 
de care vorbim, are puteri hip
notice. Depinde cum și in ce 
împrejurări este conjugat. 
Căci, spre deosebire de alte 
droguri, el trebuie neapărat 
rumegat. Dar. să exemplifi
căm.

\ fi de exemplu șef de ma
gazin. înseamnă, cum desigur 
cred că ați priceput, a fi șef.

— Aveți cumva.„
— Nu. n-am primit de două 

luni... apoi, lingușitor, unui 
client abia atunci intrat in 
magazin care nici nu a închis 
bine usa :

— Dumneavoastră 7 Să trăiți 
să-mbătrîniți. ce-ați dori 7 
desigur (aparte) mai bine 

’ fie

trăiește. Dar 
uitarea se-ncadrează intre cir
cumstanțele atenuante, ce-i pa
să 7 Parcă-ar avea certificat 
medical! De uituc 7 Nu. de 
impertinent.

Se-nlimplă uneori că „a fi" 
primește marfă. La ușă. pen
tru că au venit să cumpere 
fără să știe că nu-s invitați, 
se adună unul, doi, zece cli- 
enți. Cerberul, plămădit din 
litere mai mult ori mai puțin 
lizibile, nu lasă însă nimic. 
Vine... _E| este*. Cerberul i 
s-a și aplecat la picioare, poate

I.n centrul ev, orimental de medicină al 
demiei Polone de Științe s-a executat o operație 
de legare o unui ficat viu de animal cu orga
nismul unui om. bolnav de insuficiență hepa
tică acută, fapt care a îmbunătățit considerabil 
starea pacientului

★
Oceanului .Mondial sint dizolvate
50 000 000 miliarde tone de săruri, 

de cloruri

In apele 
aproximativ 
dintre caro 38 000 000 miliarde tone 
de sodiu. 3.100 000 miliarde de tone «le s 
1600 000 miliarde tone <îe magneziu. 83 
arde tone de brom ș n.m.d.

★
In general, cind se vorbește despre insecte 

ne gîndim la vietăți zburătoare. De fapt, din to
talul de pesle 1200 000 de specii de insecte 
numai 350 000 de specii respectiv cam un sfert, 
pot zbura.

★
In prezent. în lumea întreagă funcționează 

circa 100 000 de stații și posturi hidrologice un
de se efectuează zilnic observații 

rezervoarelor de

Ce) mai mare abis al Pămîn- 
tului se al 13 în Louisiana (S.U.A.), 
atingind 6 542 m.

★
Cel mai „înalt" lac din lume 

este Arpot-tso din Tibet. (5 465 
)•

Oare ce calcule1 fantastice au trebuit să se 
facă pentru a ne da posibilitatea să cunoaș
tem că :

G Nici un secol nu poate începe intr-o micr- 
cure. vinere sau sîmbătâ...

©Luna octombrie începe întotdeauna in a- 
cecași zi ca și luna ianuarie; la fel și luna de
cembrie cu luna septembrie...

@ Lunile februarie, martie și noiembrie încep 
toate în aceeași zi a săptăminii...

(Aceste reguli nu sint valabile pentru anii 
bisecți).
• Anii obișnuiți (deci, nu și cei bisecți) se ter

mină cu aceeași zi a săptăminii cu care au îi 
cepul...

G Anii se repetă, adică au același calendar, 
o dată la douăzeci și opt de ani...

și
A, . .
o primiți acasă. De ce să 
scandal 7 Sint multi care aș
teaptă (rizind) degeaba.

— (cu subînțeles). Bine, bi
ne am trecut doar asa... (apoi 
„Eu sint* la urechea lui ..eu 
sini" : Cit face 7)

Și. poate pentru că a uitat 
gramatica, uită cit face o sim
plă lege a omeniei, aceea de 
a fi cinstit, in primul rind cu 
el însuși și apoi cu semenii

pentru că are pantofi cromați. 
se gudură, și-n două secunde 
„el este" poate responsabil, in
tervine.

— Poftiți. Desigur. Ei 7 Ci
ne i-a chemat 7 Să vină miine.

Și cetățeanul X. Y sau Z, 
care, orice s-ar spune simte 
că ..este" intr-adevăr, pleacă și 
bineințeles, vine a doua zi. 
pentru că are nevoie. Altfel, 
zău că n-ar veni. Are și el 
mindria lui.

Exemple de acest fel sint 
multe. ..El este*. .El este* și 
ei intr-adevăr „sint*, găsești 
fără să-i cauți. Spun asta, de
oarece de dincolo de verb, se 
arată unora învelite în amba
laje necuvântătoare sumede
nie de argumente. Dacă-ar ști 
să vorbească și mai ales ar 
ști gramatică, respectiv

fost învățat a conjuga 
,.a fi" multe ar spu 
credeți 7 Să vă reproduc li
nele ascunzișuri înregistrate pe 
o bandă invizibilă „scornite0 
de către „noi sîntem* 7 Ar fi 
prea multe de spus, incepind 
cu fără excepție, toate maga
zinele O.C.L. Alimentara, mă
celării. unități ate C.L.F.. ne
numărate ghișeuri aparținînd 
unor instituții cu pretenții 
etc., etc.

Că. doamne, multi sint din
tre cei care nu știu conjuga 
altfel decit „Eu sint". verbul 
atit de cunoscut -a fi". Iar 
nu credeți. Dar într-o zi, cu 
soare bineînțeles, la autoser
virea din Petrila cind vreo doi 
coborînd dintr-o mașină mai 
nu știu cum au intrat și-au 
cerut un fleac de nimica, deși 
la raionul respectiv așteptau 
vreo zece „ei sint" cei cu ma
șina au fost imediat scrv:ti 
fără nici un comentariu.
nu. greșesc. Vitrinele mari 
luminoase au vibrat de 1 
șine cînd responsabila văzî 
mașina a avertizai. Exemplul 
este poate prea puțin convin
gător. Cu alte ocazii o să a- 
duc mai multe. Dacă între 
finip coniugarea verbului „a 
fi" nu cumva va fi știută pe 
dinafară. Ia modul cinstit, de 
către toți cei chemați și plă
tiți să-i servească exe.rn.olar ne 
„ei sint" clienții noștri. Or 
cum. „ci sint' sint multiplul 
luat d« ,.n“ ori al lui ..ei 
sint*. Și de ce unul să calce 
pe pluș și altul pe iută 7 Nu-i 
drept și pace. Gramatica e una 
singură.

★
Cel mai vechi papirus desco

perit in Europa s-a găsit la noi 
in țară, la Calatis, veche ceta
te antică pe locul căreia se 
află astăzi pitoreasca stațiune 
de pe litoralul românesc — 
Mangalia.

Acest papirus datează din a- 
nul 440 î.e.n. și a fost descope
rit în mormintul unei căpetenii 
a vechii cetăți, intre oasele de
getelor miinii defunctului — se 
vede treaba, așa cum i-a fost 
pus cu ocazia înhumării sale 
— și conține cuvinte de mul
țumire pentru tot ce a făcut a- 
ceastă căpetenie spre binele lo
cuitorilor cetății.

Z
. Kogălniceanu avea
cea mai bogată biblio
tecă din lași, și, ge
neros, o punea la dis
poziția numeroșilor săi 
amici care, bineințeles, 
cam uitau să-i înapo
ieze cărțile împrumu
tate. Cind rafturile 
bibliotecii sale înce
puseră să pre/inie 
goluri masive, mai ele 
istoric dădu următorul 
anunț in ziar:

„Dl. Mihail Kogălni
ceanu care nu porte 
suferi cariile despere
cheate, roagă prietenii 
săi ce au asemenea 
volume de la d-sa, să

[
' fntr-o 
rol l 11 
ență pe

Dinu Alexandrescu. că
ruia finu să-i amin
tească participarea la 
c maniiestajie anlidi- 
nastică.

— Te fin minte de 
la Iași,, domnule pro
fesor... Dumneata m-ai 
fluierat rău de lot —

11 mustră suveranul In' 
româneasca sa apro
ximativă.

— Ba am fluierat 
destul de bine, maies
tate, replică mucalitul 
profesor, care nu prea 
respecta protocolul.

jp Un domn distrat 
f\j>ră intr-o librărie 
I cere vinzătorului... 
' kilogram de cărți.

— D-le, dar cărțile 
nu se vind la • kilo
gram 1

♦
o berărie, 

un medic observă că 
un consumator de la o 
masă. vecină băuse 
șase sticle cu bere. 
Se apropie de el și h 
spune:

— Domnule ai băut 
șase sticle cu 
După părerea 
este cam mult.

— Da. dar eu beau 
după părerea mea nu 
după părerea dumi ta
le — răspunde con
st! maloiul.

■'•tteHl'wn?-' In uîtima ‘vr^nR se constată o circulație e.v- 
trem de defectuoasă a autobuzelor in 
piui nostru.

— Ce-o mai fi și asta... frate ?
— Noua inovație a celor de la I.G.C. pentru a împiedica for- 

prafului produs de stropii de ploaie.
Desen de Simion POP

Locuitorii clin Rio de Janei
ro au aflol in slirșit de ce 
de citva limp nu mai primeau 
scrisorile ce li se trimiteau 
din diferite localități. Recent, 
s-a descoperit că un grup de 
șapte funcționari de la poștă 
desprindeau timbrele neocli- 
leiate de pe plicuri și le pu
neau in vinzare, distrugmd 
astfel scrisorile. Operația le-a 
adus ușor boni nemunciți, dar 
cit vor plăti acum după ce ou 
fost descoperiți ?

Un medio este trezit în mi' z 
Ide noapte de sunetul strident 

și prelungit ul telefonului. Ri- 
rlicînd receptorul, recunoscu i- 
mediat voie.i unui pacient dr-al 
său, un scoțian foarte z; u -it 
care-l implora să vină m •:< nt 
la el acasă deoarece avea un 
raz grav. Fetița sa înghițise o 
monedă de aur, din care cauză 
el era foarte neliniștit. Medicul 
se îmbrăcă în grabă, luă un 
taxi și ajunse in riteva minute 
la fața locului. Nu mică ii fu 
mirarea însă cînd părinții co
pilului îl întimpinară f- -te 
calmi și surîzători.

— Regret foarte mult că v-am 
deranjat, domnule doctor — 
spuse tatăl — fetița mea n-a 
înghițit decit un nasture. Mo
neda de aur am găsit-o în 
pat.I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Cassius Clay 
scriitor

I Celebrul boxer Cassius Clay 
I a anunțat recent că-și va pu- 
(blica biografia in editura 
'Random House, carte pe care 
la scris-o in coloborare cu zia
ristul Richard Durham. In- 
Tr-un interviu. Cloy a declorot 
că „nimeni nu știe cine sint 
eu. Voi informa cititorii des
pre situația boxului in lume 
și care au fost împrejurările 

■ retragerii titlului care mi se 
I acordase. Le voi povesti, de 

asemenea, ce am invoțot din 
I călătoria mea în jurul lumii”.

După cum s-a mai anunțat, 
I oficialitățile boxului american 
i"au retras lui Clay titul de 

campion al lumii, deoarece 
- marele sportiv a refuzat să 
■ se prezinte la incorporore 
I pentru a fi trimis să lupte in 

Vietnam.I
■ se
I în loc de cinci
I

ORIZONTAL : 1) Puși pe glume : 2) Seriozitole... in 
doi : 3) Apo de ploaie - Chestie de față : 4) Iși soarbe 
splendoarea din noroi - Nesărate ; 5) Rotita... de unul I 
- Șei pentru noi I - Chestie de piele I 6) Descuiote de 
rebusiști - Poșta in sine ; 7) Cintâ la vioară - Lemn in 
trei colturi ; 8) Izotopi Io căldură ; 9) Se îmbracă in patru 
timpi... - Pe de lături ; 10) Afilieri in doi.

VERTICAL : 1) Cind doi se ceartă (inf.) ; 2) Așa, de 
ochii lumii ; 3) „Povoazotă" - Trei înălțimi din cotă I ; 
4) Apropo de... intrare ! - Linie... finală ; 5) Triftong — 
Un fel de taie-paie : 6) Inel capilar - Și-l poartă fiecare ; 
7) Iubește floarea albastră - Poem cu o lipsă I 8) Sta la 
coadă - Din Istria ; 9) Cu foc Io călciie - Cute I 10) 
Vechea Irlandă - Și-au pus sare pe coadă.

Vosile MOLODEȚ i Ion LICIU

cu£pxi

ORIZONTAL : 1) Dat eu acte-n regula; 2) Ștachetă, care 
trecută uneori, te introduce in culpă ! — Recipientul nasu
lui curios (pl.); 3. Cavaleri fără spadă — Ține condensat!; 
1) Scări la operă — Ca-n basme: 5) Intră-n carnet ! — 
( ale... scurtă ! — Dată in lături; 6) Cred ce vor — Minz; 
7) Garnituri analfabete — E chiar așa; 8) Gaze nesănătoase 

Două ace !; 9) S-a dus pe unde a venit (fem.) — Ține...
i !; 10) Mare.» mică — Bun de pus in ramă.

VERTICAL: 1) Se servește cu ghiveci (vorba vine!); 
La umbra nucului bătrin — Buni de legat !; 3) Trage 

puțin — cuvinte... bumerang; 4) Plante care fac umbră pă- 
mintului; 5) încă puțin — A da pe brazdă; 6) Pui de lei !
— Supon de puști; 7) Ultimul răcnet (pl.) — Nicușor (!)
— Sint bogați; 8) Nota trompetistului — Merge pe lingă 
riu; 9) Stau la înălțime; 10) Pusă pe fapte mari — F 
cu calul maiorului.

a

R. SELEJAN

UN EROU AL PLAIURILOR HUNEDORENE

4. UN EXPONAT VIU

ION VLAICU

.învățau" planorul să

Monumentul ridicat lui Au rel Vlaicu, pe locul 
-•>. lingă Bănești.

ORIZONTAL; 1) Eliberați; 2) 
Ruși — Plan; 3) Opera — înv.; 
4) k — u — vaci; 5) Elite —

Hn; 6) A — An — Rois; 7) 
Partid — Se; 8) Armament; 9) 
Rea — Tir.

(Poate, cu altă o-

într-o comună izolată din 
I provincia Tucuman, Argentina, 
? natura a jucat o festă copi- 
I ilor Oscar (12 ani) și Jacinto 
” (14 ani) : la fiecare mină șt 

cite 
de

ranjează acest belșug de de- 
i — dimpotrivă. In fiecare 
după ce își fac lecțiile de 

i, ei se duc în pădure

1(14 am) : la frec__  ....
la fiecare picior, ei au

Ișase degete. Pe ei nu-i 
ranjează acest belș ’

I gete -
I zi, dup
I școală,

I sările sint vindute apoi
I tirg, ceea ce asigură familiei 
I copiilor principalul venit.

« debits
i

Ținem să aducem la cunoș
tința amatorilor de careuri că... 
regretăm sincer mult dorita 
„surpriză" pe care intenționam 
să o facem celor care reușesc 
să dezlege corect acele careuri 

cauză...
zie... ? !).
Aceasta, pentru că, deși n-a 

fost „înghesuială" in acest senș. 
cei doi colaboratori (Iov. 1. IvQ- 
nescu și D. Girgoci) ne-au trip 
mis, totuși dezlegările cu mici, 
dar suficiente deficiențe in în
crucișare, ceea ce a barat calea 
„surprizei" spre dinții...

—Hei. se vede cumva, au
tobuzul ?

— Acum
Petrila.

plecat... dîn

Iosif MIC

Prof. I. IVANESCU — Lu- 
peni : Am primit careurile, dar, 
primul avea la 4 vertical NA
RAS în loc de NARAT ceea ce
a schimbat TAS in SAT și TA 
in SA. Celălalt careu, la 2/2 
vertical era corect IRACA și 
nu ITACA—

Altfel, răminem în așteptarea 
unor careuri noi...

DRAG ALIN GlRGOCI — Lu- 
peni : De asemenea, dezlegarea 
careului trimis a suferit două 
greșeli : la 5/2 orizontal nu e 
LATS ci LATA, iar la 9 ver
tical nu e ASUPS ei ASUDA. 
In rest, ne afiliem dorinței dv. 
de a deveni colaboratorul nos
tru și in consecință așteptăm...

TRAIAN CONSTANTINES- 
'U, student. Petroșani : V-am 

reținut, după cum v-ați aștep
tat, careul .Divertisment" care 
își așteaptă apariția.

ION MOGOȘ, Liceul Uricani :

„Puțină botanică" a avut destiilă 
temă, dar cuvîntul „săpatul" i-a 
„săpat" sorții apariției. Aștep
tăm altele, fără cuvinte arti
culate care... nu sint admise de
cit cu anumite excepții.

ION BOTA, Lupeni: Careul 
„Maritimă" depășește cu 5 punc
te negre baremul admis, iar ca
reul „mare" cu 1 punct. Ne ex
primați dorința de-a le publi
ca sau a le trimite la... coș. Noi 
preferăm varianta a doua. Cit 
privește careul „surpriză", in
tr-adevăr a constituit o surpri
ză întrucît e o „noutate". Pen
tru că la -De la coadă la cap* 
merg ele, cuvintele, dar trebuie 
să „spună* ceva și de la cap 
la coadă, pentru că așa e regu
lamentul. Ex. RAMA-AMAR. 
OCOL-LOCO, sint corecte, 
schimb n-au ce căuta e 
te ca AMAR ATAC, O1R.
TAT, ARAOMOC etc. Mai în
cercați.

GAVRIL ARDELEANU, Vul
can : Am primit colaborările 
dv. din care am reținut carica
tura și primul careu căruia ii 
vom găsi noi o temă (ceea ce 
n-ain mai făcut!). Careul nr. 
2 suferă de cîteva greșeli ca- 
re-i fac nepublicabil. In schimb 
sintem convinși că putem avea 
in dv. un colaborator talentat 
ceea ce ne face să vă așteptăm 
și cu alte colaborări. Cind a- 
veți drum prin Petroșani, tre
ceți și pe la redacție pentru a 
discuta mai amănunțit. Aici, nu 
ne permite spațiul. Cu^ bi

/rebus' S<

Dezlegările careului „Victorie 
apărut în nr. 6384

Apropiindu-te de muzeul 
memorial, la poartă întilnești 
cu regularitate un bătrin cu 
părul albit de vreme dar 
care își duce încă mindru ' 
povara anilor. Este Ion Vlai- 

fratele aviatorului, care 
nerabila vîrstă de 8G 
. Văzindu-1, faci din- 
ită o descoperire la 

care nu te-ai fi gindit în al
te ocazii :aceea că Aurel — 
mai vîrstnic doar cu doi ani
— putea trăi și astăzi, deși 
de la moartea lui s-au scurs 
mai bine de o jumătate de 
secol. Ion n-a fost dat la 
școli (de-abia au făcut părin
ții față sacrificiilor impuse 
de fiul mai mare), a rămas in 
casa părintească in care iși 
duce .și acum existența. El 
nu a fost insă străin de fră
mântările fratelui său, fiind 
părtaș Ia toate bucuriile și 
desnădejdile acestuia. Bogata 
corespondență purtată intre 
ei constituie mărturia cea mai 
elocventă. Neavind prea mul
tă știință de carte, făcea așa 
cum îi spunea Aurel, nutrind 
pentru el o admirație oarbă, 
împreună au confecționat pri
mul planor in șopronul cu 
porumbei; era unul din flă
căii de bază, care, pe izlazul 
satului 
zboare. Mai tîrziu s-a urcat 
și e| în aparat dar numai du
pă ce fratele i-a descoperit 
toate secretele și i le-a îm
părtășit și lui. S-a dus apoi 
cu Aurel la București, ajutîn- 
du-1 la construcția primului 
aeroplan ; era nelipsit, ală
turi de ceilalți bucureșleni, 
de pe cimpia Cotrocenilor un
de inginerul Vlaicu efectua 
demonstrații aeronautice de o 
mare virtuozitate și îndemîna- 
re. Nu în puține fotografii ale 
timpului — aduse in muzeu
— Ion, băiat înalt și chipeș, 
apare in fața aparatului pre
gătit pentru zbor, demon- 
strîndu-și astfel aportul pe 
care și l-a adus la constru
irea lui. Numai in momentul 
cînd Vlaicu s-a decis să tra

verseze Carpații, Ion n-a fost 
in preajma lui și regretă în
totdeauna acest lucru. „Dacă 
eram cu el — spune bătrînul 
de azi cu durere în glas — 
poate il înduplecam să nu 
purceadă la un drum atit de 
lung și riscant înainte de a-și 
fi terminat aparatul al trei-

lea. Aurel era neihfrint în 
convingerile sale. Mulți il 
sfătuiau să nu mai zboare 
atita căci intr-o bună zi i s-ar 
putea intimpla ceva. El le 
răspundea că dacă nu a căzut 
pină s-a învățat să 
acum nu-i mai este

zboare 
teamă 

pentru că aparatul îl ascultă 
și-1 înțelege. Cred însă că 
sfatul meu ar fi fost luat in 
seamă...*

Informațiile și mărturiile 
pe care le posedă despre ma
rele pionier al aviației româ
nești sînt de o mare valoare 
documentară. Intr-o zi (dacă 
n-o fr, cumva, prea tîrziu) 
biografii se vor îndrepta cu 
siguranță spre această sursă 
de informare extrem de bo
gată dar încă nevalorificată, 
descoperind elemente inedite 
din viața și activitatea lui 
Vlaicu. eroul.

Ne-am obișnuit să-l conside
răm pe Ion o parte integrantă 
a acestui muzeu, un exponat 
la fel de sugestiv ca și cele
lalte. avind pe de-asupra ne- 
egalalul dar de a-și descoperi 
și împărtăși amintirile. In 
ciuda anilor săi mulți, se oferă 
cu dragoste să-i conducă pe 
turiști prin sălile muzeului 
pentru a pleca de aici cu cit 
mai multe cunoștințe și im
presii. Prezența sa in această 
casă constituie poale cel mai 
important mijloc de atracție. 
Zilele și le petrece în preajma

turiștilor români și străini ca- 
re-i umplu mereu casa. In 
clipele de răgaz își satisface 
o veche pasiune: cioplitul in 
lemn. O întreagă colecție de 
bastoane, frumos încrustate, 
acoperă peretele camerei în 
care locuiește dăruind cite li
nul, în semn de amintire, celor

dragi. Pasiunea artistică s-a 
transmis și fiicei sale Aurelia 
— indrumătoarea muzeului —, 
o talentată plasticiană, autoa
rea a citorva zeci de busturi 
realizate din lut. După ce vi
zitatorul parcurge încăperile 
muzeului, sint înfățișate,

ca un divertisment și aceste 
opere de artă — odoare scum
pe ale familiei.

Bătrinețea ii rezervă lui Ion 
mai puține clipe de fericire 
decit altădaă. Totuși. în fie
care an, in a treia duminică 
a lunii iunie, el trăiește mo
mente memorabile fiind așezat 
Ia loc de mare cinste. Atunci, 
de ziua aviației, in satul .Au
rel Vlaicu, se string aviatori 
din întreaga țară la o mare 
sărbătoare populară în cadrul 
căreia este evocată amintirea 
celui care la începutul acestui 
secol i-a fost pionier și des
chizător de drumuri. Ion este 
plimbat cu avionul in semn 
de recunoștință arâtindu-i-se 
totodată progresele remarcabi
le pe care după moartea fra
telui său le-a înregistrat acest 
sector al tehnicii.

Al. BALGRADEAN
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îcslivul ;i< i ii. i'.e si -
jot totodată să muncească in 
timpul a două zile de repaus. 
In afară do aceasta, colectivul 
de la „Rulmentul" va contribui 
cu 2 zile din salariul cuvenit 
pentru a veni și in acest lol 
Vi ajutorul familiilor greu lo
vite do calamitatea naturală".

La rindul său, colectivul In. 
Deprinderii ..Energo-Roporalii* 
-din București, animat do pro
funde sentimente de solidaritate 
umană și patriotică, înțelege 
să participe direct, prin echipe
le sale de specialiști, la repu
nerea in funcțiune a centrale
lor termoelectrice avariate, an- 
gajîndu-se totodată să realizeze 

luna mai o producție supli
mentară corespunzătoare unei 
zile, in care se va lucra cu 
Întreaga capacitate a întreprin
derii.

Cei 2 300 de salariați al In- 
ieopr:ndorii dc distribuție a e-
norqiei electrice — București 
•au holărit unanim să subscrie 
suma de 100 000 lei. reprezen
tând salariul pe o zi al între
gului colectiv. Totodată sala- 
riatii întreprinderii nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a 
ajuta la refacerea rețelelor e- 
îoctrico afectate de calamitate, 
nducîndu-și contribuția prin 
depășirea sarcinilor de plan la 
recuperarea pierderilor din zo
nele inundate.

Relatăm din angajamentul In
ii ‘prinderii construcții metalice 
și prefabricate — București : 
colectivul de muncă va ceda 
salariul cuvenit pe o zi de lu
cru pe întreaga întreprindere. 
8n sumă de 150 000 lei pentru 
ajutorarea sinistraților ; 1 000
de salariați vor lucra suplimen
tar într-un schimb duminical, 
iar salariile cuvenite vor ti 
cedate în același scop; vor fi 
formate trei echipe a cile 5 
oameni care să se deplaseze la 
locurile calamitate pentru a da 
aiutor; în secțiile de produc
ție se va lucra in afara orelor 
de program, pentru recuperarea

integrală a muncii prestate de 
echipele plecate în județele 
calamitate.

Salariul unei zile — reprezen- 
tind 28 000 lei — a fost codat 
fondului de ajutorare și de că
tre muncitorii sanitari din In
stitutul oncologic București.

Deosebit de impiedonanle sini 
cuvintele simple, pornite din 
adîncul inimii, pe care simpli 
cetățeni, oameni de diferite 
vîrste și profesii le-au adresat 
în aceste zile Comitetului Cen
ți al al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ..Respoctînd 
un vechi obicei strămoșesc, că 
oamenii la nevoie se ajută — 
scrie pensionarul bucureșlean 
Grigore Gonza, voi depune din 
pensia mea. in două rate lu
nare, suma de 500 lei pentru 
ajutorarea sinistraților". Un 
alt pensionar, Gheorghe Dodan, 
din București, așterne urmă
toarele rinduri: ..Doresc din 
< onșliința mea do comunist și 
do om să contribui și eu la 
ajutorarea populației greu lovite 
de calamități si subscriu 1 000 
lei".

Fapte și gînduri firești iz.vo- 
rite din conștiința fiecărui cetă
țean, fapte și gînduri emoțio
nante vin să releve, astăzi ca 
și ieri, spiritul de profundă so
lidaritate umană. înaltul simț 
al datoriei, al responsabilității 
fală de patria socialistă. Larga 
întrajutorare, devenită o normă 
etică de viață pentru milioanele 
de constructori ai socialismului 
pe pămîntul României, capătă 
în aceste zile dimensiuni de 
epopee. Trăsătură caracteristică 
poporului român, cultivată cu 
stăruință de partid în rindul 
maselor largi de oameni ai 
muncii, solidaritatea. unitatea, 
pun in mișcare energia întregii 
noastre națiuni. Oamenii mun
cii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, dau o 
vibrantă expresie unității în ju
rul partidului, a Comitetului 
său Central, hotărîrii ferme de 
a înfăptui neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului 
Comunist Român. (Agerpres)

— Riizholonl, Războlonl — Că
lărași — Turda, Cluj — Apabida
— Dej, Jibou — Ulmcni (se 
realizează o legătură directă 
cu Oradea prin Zalău și Cărei) 
și Copșa Mică — Mediaș — 
Dancș. Este oprită circulația tu
turor trenurilor de călători și 
marlă pe liniile Vințul de Jos
— Deva — llia, în afară de 
sectoarele anunțate anterior în 
presă. în marile complexe fero
viare în funcțiune sini formate 
numeroase garnituri de trenuri 
cu materialo de construcții și 
utilaje pentru refacerea grab
nică a sectoarelor de cale fe
rată din zona stațiilor : Sighi- 
s. ara, Apabida, Dej, Salu Mare, 
Beclean, Deva.

Direcția generală a drumurilor 
a dispus reluarea circulației pe 
traseele D.N. 1 G Baia Maro 
Livada, D.N. 13 Rrasov - Si
ghișoara, D.N. 14 Copșa Mică
— Mediaș, D.N. 18 Sighetul 
Marmației — Vișeu, D.N. 15 
Turda Tg. Mureș. Pe alte 
drumuri naționale continuă «A 
fie interzis accesul tuturor ca
tegoriilor de vehicule șl auto
vehicule. Din ultimele situații 
operative reiese efi nu se poale 
circula pe D.N. 1 C Dej — 
Ileanda, D.N. 1 Sebeș — Alba 
Iulie — Turda, D.N. 5 C Giul
giu — Zimnicea (la trecerea 
peste rîul Vedea se poate cir
cula pe varianta ocolitoare Pe
troșani — Bujorii - Smărdioa- 
sa — Zimnicea), D.N. 7 Sebeș
— Orășlie și Deva — llia, D.N. 
II orașul Gheorghe Gheorahiu- 
Dej — Bacău. D.N. 13 Sighi
șoara. — Bălăușeri, D.N l-l 
Mediaș — Sighișoara, D.N. 14 
A Medias — lomul, D.N. II B 
Teiuș — Blaj. D.N. 15 Toplița

— Borsco — Bistricioara (se
circul .’i pe mia ocolitoare Di-
Irău Tulgheș), D.N. 15 A
Reghi n - Săratei, D.N. 16 A-
pnhichti — Reghin. D.N. 17 Dej
— Hi9tri|a — Vatra Dornoi.
d.n. :17 B Vatra Doritei -— Bios-
lent, D.N 18 Vi$eu Botjo,
D.N. 1') Salu Marc — Livada,
D.N. 22 Rm. Sărat — Brăila,
D.N. ?4 C Șlef.ineșli — Manp-
lCns.t Prut, D.N. 25 Tc<: uci —
Sc-ndrei, D.N. 28 Săbăoain1. —
Tg. FrumOs, D.N. 5-1 Corabia 
Tr. Măgurele (podul do vase 
de pesto OU de la Izlaz a f<Ut 
demontat in mod proven tiv. Se 
circulă pe rula ocolitoare 
laz lzblceni Riioasa 4- 
Tr Măgurele), D.N. 67 C Se- 
b- s — Sug.ig si D N. 76 Deva — 
Brad.

în zonele undo exista posi
bilități, se lucrează la recon
struirea șoselelor, podurilor sl 
podețelor. Totodată se fac pre
gătiri inlense pentru a interve
ni pe sectoarele întrerupte, i- 
medial ce se retrag apele.

Legăturile telefonice interur
bane s-au restabilit în majori
tatea localităților principale, cu 
excepția orașului Salu Mare, 
unde sini asigurate comunica
ții telefonice ți telegrafice nu
mai cu organele locale de par
tid și stal. Alte localități sint 
deservite de către circuitele 
învecinate. La Tg. Mureș și 
Dej. cea mai mare parte n 
posturilor telefonice ale abo- 
nali'or ale căror imobile nu ah 
suferit degradări serioase, au 
fost reinstalate.

Sint induse temporar aero
porturile Sibiu și Deva.

(Agerpres)

CALD UMANITARISM, 
RESPONSABILITATE PATRIOTICĂ

,c<

DUMINICA 17 MAI

I eleviziune

Campionatul universitar de fotbal
Epilog argentinian

8,20 Deschiderea emisiunii. Micrnavaniirc- 
micrâ.

8.30 Matineu duminical 
școlari.

10,00 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 Dc strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba maghiară.
13.35 închiderea programului de di
15,55 Deschiderea emisiunii dc după-amiază. 

Miereavanpremioră. C ampionatul mondial 
de baschet masculin, U.R.S.S. — Ceho
slovacia. Transmisiune de la Ljubljana.

17.30 Călătorie in lumea desenului animat. 
18,00 Film serial: ..Oliver Twist" (IX).
18.30 Noutăți cinematografice.
19.00 Telejurnalul (le scară.
19.20 Rapsodia română — montaj folcloric.
19,50 Moisei — un sat monument — reportaj 

realizat in județul Maramureș.
20.10 Film artistic : „Corsarul".
22,05 Muzică și dans in ‘-unei și lumină 

conccrt-spcclacol susținui de orchestra dc 
muzică ușoară a Radioteleviziunii.

23.00 Telejurnalul de noapte.

Starea comunicațiilor 
în zonele inundate

Departamentele căilor ferate 
și transporturilor auto, navale și 
neriene. precum și Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor 
nnunță următoarea stare a co
municațiilor din zonele țării 
care au suferit datorită cala
mităților naturale.

Au fost redeschise liniile

Deda — Tg. Mureș — Cuci (prin 
terminarea in cursul zilei de 
duminică a ultimului sector de 
pe această linie avariată — 
Luduș — se va reda în circula
ție întreaga magistrală fero
viară care unește municipiul 
Cluj cu Bucureștiul prin Brașov 
și_Ciceu), Deda — Șieu, Luduș

(Urmare din pag. 1)

ganelor de partid și sindical, a 
comitetului de direcție ca fie
care salariat al Exploatării mi
niere Lupeni să subscrie cu 
contribuția sa la reîncadrarea 
in viața normală a teritoriilor 
lovite de inundație, prin con
travaloarea unei zile de mun
că pe luna mai.

Intr-un număr impresionant 
s-au ridicat din masa largă a 
participanților la miting gla
suri de adeziune la propunerea 
făcută. S-au perindat la cuvint 
minerul șef de brigadă Vasile 
Rușitoru, maiștrii mineri loan 
Păvălucă și Carol Albu, tehni
cianul Petru Mercioiu. funcțio
narul Gheorghe Leoveanu, in
ginerul Vasile Ciriperu, directo
rul exploatării și alții.

„Am de primit trei zile de 
recuperări în această lună, pen
tru lucrul ce l-am efectuat su
plimentar în zilele cînd am fost 
solicitați la revizii și reparații

în subteran — spunea maistrul 
electromecanic Tiberiu Morarii 
în cuvântul său. Contravaloarea 
acestor trei zile — modestul 
meu ajutor — o ofer alături 
de simțămintele frățești și de 
contribuția materială a între
gului colectiv al i exploatării, 
populației sinistrate".

★
Mitinguri similare într-un pu

ternic spirit de solidaritate și 
de frăție cu populația care a 
avut de diferit de pe urma 
inundațiilor au avut, de aseme
nea. loc la Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani, precum și 
la alte colective de muncă din 
municipiul nostru.

Minerii. preparatorii. con
structorii. energeticienii, cele
lalte colective de oameni ai 
muncii. muncitori, ingineri, 
tehnicieni, economiști, funcțio
nari, toată Valea Jiului e so
lidară moral și material cu în
treaga populație din zonele 
inundate ale țării.

Urmare din pag l

ocupă cu partea estică și altul 
ta cel care se ocupă cu partea 
vestică (în „vest’-ul Văii Jiului, 
f-pre exemplu, loturile sînt nu
mite — ca să relatăm cel mai 
minor aspect — incinte : ..in
cinta Vulcan", „incinta Uri- 
cani* ? !) lucru care creează „la
birinturi" nedorite spre esența 
problemelor analizate:
• de la loturi, situațiile bi

lanț iere nu au sosit complete 
și cu discernămînt tratate (nu 
sint corelate comparativele de 
materiale, manoperă și utilaje 
intre ele prin justificările res
pective. de pildă).

In fața șantierului T.C.M.M. 
— ținind scama de situația pre
cară a prețului de cost — se 
ridică o problemă majoră : 
fiecare leu să fie drămuit, dc 
fiecare leu să se tină socoteală. 
Pentru aceasta, orice portiță pe 
care se strecoară pierderile tre-’ 
buie să fie cunoscută exact, ca 
poziție șî ca mărime, pentru 
a putea fi blocată la timp. Sis
temul de evidență, de compara
re. ar trebui să releve acest lu
cru. Nu însă de dragul eviden
țelor. al comparativelor și jus
tificărilor. de dragul de a com
plica și a îngreuna munca. Nu, 
ci din contră! Modul actual 
de ilustrare scriptică a activi
tății de producție, care trebuie 
să aibă un numitor comun in 
sectorul contabil și în cel teh
nic, se cere a fi limpezit și sim
plificat astfel incit să se poată 
efectua cu minimum de efort 
și cu maximum de operativita
te și de eficiență in interesul 
nemijlocit al producției și bi
neînțeles al salariaților. Acele 
„portițe- de care vorbeam sint 
insă ținute in întuneric, ele se 
caută pe orbecăite. De ce ? Ne 
răspunde, in fața argumentelor 
noastre, tot inginerul șef, Vir
gil Teodorescu • „Metodologia 
de ținere a evidenței ia noi nu

e clarificată. Așa cum este, e 
neclară și n-o înțeleg nici cei 
care o fac. Privind comparati
vele. așa cum se fac la noi. din 
ele nu se pot trage concluzii. 
Te trezești că ai depășiri, dar de 
ce. nu știe nimeni".

— Bine, dar nu conducerea 
șantierului este datoare să facă 
lumină in aceste probleme?

— De cind am venit aici, am 
dorit să clarific acest lucru.

(și îmi arată). Fac acte justifi
cative in locul lor pentru a-i 
salva de la niște nereguli care 
s-au făcut, și ei nu știu cum. 
In explicarea care mi-au dat-o, 
și-au semnat actul de acuzare 
cu mina lor.

Contabilul șef al șantierului 
Pantelimon Cîrstea, ne relevă 
alte aspecte :

— Dc trei luni de zile nu pot 
obține niște situații de la Vul

„Ceață" pe înălțimi! 
Cine și cînd 
o va înlătura ?

WWWWAV.WAW.V.W.'A’ V,WWW.WWW.WW.WAV

...Mai departe ne lasă insă, 
in răspunsul pe care ni-1 dă, 
să înțelegem că a întimpinat 
greutăți (fără să nominalizeze 
din partea cui).

— Dar aveți un personal tch- 
nico-ingineresc care se ocupă 
de țin.erea evidenței, de furni
zarea unor date, dc tragerea u- 
nor concluzii, incepind cu șefii 
de lot Și terminînd cu ingine
rii șefi adjuncți ! — insistăm 
noi

Numără pe degete pe cine 
consideră că poate conta. „Nu 
că n-ar vrea ei dar..." Răspun
sul rămine undeva suspendat.

— Dar șefii de loturi care 
dețin rolul principal in coordo
narea și „stăpinirea" activității 
de producție ?...

— Uijați-vâ ce lucrez acum
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A apărut nr. 511970 a£ revistei 
„PROBLEME ECONOMICE"

Din cuprins :
Dr. GH. BADRUS : Schiță pentru problematica teoriei so

cietății socialiste multilateral dezvoltate.
Dr. GH. P. APOSTOL : Actual și modern in predarea eco

nomiei politice.
CONSTANTIN NICOLAE : Efortul poporului român pen

tru susținerea războiului antihitlerist.
VINT1LA ROTARI : Interdependența dintre creșterea ve

niturilor și îndeplinirea planului in industria alimen
tară.

Dr. GETA DAN-SP1NOIU : Disciplina muncii — act con
știent de conduită socială.

Dr. DAMIAN HUREZEANU : Dezvoltarea economică a Ro
mâniei in opera lui C. Dobrogcanu-Ghcrea.

I. LE.MNIJ : Surse și efecte ale progresului tehnic in teo
retizări economice burgheze.

ÎNSEMNĂRI
KAREL KODOUSEC (Praga): Economia socialistă a Ceho

slovaciei la a 25-a aniversare a eliberării.
CRITICA și bibliografie

Dr. C. BARBULESCU : O lucrare utilă despre conducerea 
întreprinderilor (Organizarea activității de conducere a 
întreprinderilor. Biblioteca economică. Editura Acade
miei, 1968).
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can, iar ieri (în 6 mai a. c. — 
n. n.) ați fost de față cind a 
trebuit să mă cert cu tehnicia
nul de la mecanizare ca să 
obțin o situație care îmi era 
strict necesară și care se putea 
face in 10 minute!

— înseamnă că nu există o 
anumită linie unitară de con
duită. că nu există o disciplină 
riguros statornicită !

Se raliază la concluzia noas
tră. Alte aspecte exemplifica
tive ale contabilului șef relevă 
o colaborare, in interesul bu
nului mers al producției, insu
ficientă intre conducerea tehni
că .și cea contabilă a șantieru
lui. Spre exemplu, in situația 
de bilanț a trimestrului I, îna
intată Băncii de investiții, se 
specifică la capitolul utilaje i 
„Pentru loturile care au înre
gistrat depășiri (68 mii lei lo
tul Livezcni, 134 mii lei lotul 
Vulcan și 16 inii lei lotul Zlaști
— n. n.), acestea au fost de
terminate de folosirea utilajelor 
grele — buldozere, excavatoare
— la ore de funcționare, nepu- 
tindu-se asigura execuția la 
plan fizic". Același lucru, 
Gheorghe Chelaru, îi explica 
pentru lotul Livezcni pe ca- 
re-1 conduce altfel: „depășirea 
de cheltuieli la capitolul „uti
laje" se datore.ște faptului că o 
bună parte din lucrările pre
văzute in deviz a se executa

manual au fost executate me-' 
can ic, ceea ce a adus, în ace* 
lași timp, o economie la ma
noperă de peste 130 000 lei". 
Cine are dreptate ? !...

„Totuși, afirma în fina) tov. 
P. Cîrstea. ani speranța — și 
luptăm pentru aceasta — că lu
crurile se vor îndrepta".

Cind ? Cind ?... Pentru că și 
anul trecut. într-un articol pu
blicat in ziarul nostru în luna 
noiembrie, png. Ioan Lăsat, șe
ful șantierului T.C.M.M.. con
chidea că ..in perioada care a 
mai rămas pină la sfirșitul a- 
nului 1969 șantierul prelimina 
încadrarea in sarcina anuală a 
prețului de cost..." Rezultatul ? 
La finele anului trecut s-a de
pășit volumul preliminat al 
prețului de cost cu peste 2.87 
milioane lei...

întrebărilor care le enumerăm- 
la începutul anchetei de față, 
nu am reușit să le aflăm un 
răspuns cert, oricare ar fi fost 
el : favorabil sau nu. El se pre
zintă confuz, tot așa cum apar .
— in lumina relevată ații de 
starea de fapt constatată cit .și | 
de factorii de răspundere ai 
șantierului T.C.M.M. — și cotele 
realizărilor de pină acum ale 
constructorilor T.C.M.M. din Va
lea Jiului i confuze. De ce ? 
Parte din cauze au fost enu
merate mai sus : metodologia 
neclară a evidenței, lipsa de 
preocupare ori incompetența u- 
nor cadre, indisciplina de pro
ducție, direcții de conduită pe 
linie de producție nu îndeajuns 
de precise, carențe in controlul 
conducerii șantierului asupra ac
tivității resorturilor tehnico-cco- 
nomice, tolerarea unor neglijen
țe ori acte de indisciplină. Toa
te acestea umbresc, învăluie, 
așa cum am mai spus, în ceață 
înălțimile rezultatelor globale 
dobindite în acest an și care 
de altfel măsoară valori însem
nate (planul valoric îndeplinit 
pe prixncle patru luni in pro
porție de 108 la sută, cu o pro
ductivitate a muncii de 111 la 
sută). Se așteaptă ca această 
„ceață" să o înlăture Vreun 
„vini dinafară"?! Nu! Credem 
că ar fi greșit. înăuntrul colec
tivului de constructori al 
T.C.MJVI. există forțele necesare
— dar ele trebuie să fie cu 
discernămînt valorificate — 
forțe care, mobilizate de orga
nizația de partid, să poată în
lătura deficiențele tehnico-or- 
ganizatorice care mai există 
pentru ca înălțimile rezultate
lor clădite de constructori să 
se prezinte intr-adevăr clare, 
senine, la cote cit mai inalte.

pe terenul
Timp de trei zile (12—14 mai 

a.c.), pe stadionul din Petrila 
s-a desfășurat etapa dc zonă a 
campionatului national universi
tar de fotbal. Echipele centre
lor universitare Craiova, Plo
iești și Petroșani și-au dat in- 
tîlnire în Valea Jiului, pe te
renul din Petrila, pentru a de
semna pe cîștigăloarea 
zone. Organizatorii s-au 
duit să dea competiției 
caracter sărbătoresc și, în 
da timpului nefavorabil, au reu
șit in mare măsură. Numai 
ploaia ce nu a contenii să cadă 
în aceste zile, care a făcut im
practicabil terenul de joc, s-a 
opus reușitei competiției.

în prima zi, la centrul tere
nului s-au aliniat reprezentati
vele centrelor universitare Plo
iești și Craiova. Oltenii, cu pa
tru divizionari A în formație, 
doi divizionari B (de la Electro- 
putere) și 5 component ai echi
pei de tineret-rezerve a clu
bului Universitatea, au depășit 
cu ușurință echipa modestă a 
ploieșlenilor. Scorul de 11—0 
(5—0), realizat do Stanciu Ni
cușor 5, Adrian Popescu 2, 
Bondrea 2, Boșoleanu și Dănilă 
ne scutește de orice comentarii. 
A doua zi, divizionara C Știința 
Petroșani? întărită cu Colorma- 
ni, Naidin și Grizea, a întrecut 
formația petroliștilor cu scorul 
de 9—0 (3—0). Au înscris lo- 
(îescu 3, Izvernari, Știr, Naidin,

din Petrila

acestei 
stră- 

un 
ciu-

Făgaș. Tismănaru și Marcu.
Ultima zi a competiției a atras 

pe stadion un mare număr de 
spectatori. Din păcate, ei nu au 
văzut un ’ ’ ---- ’’
care 
rată 
care 
torii 
fera 
nulă . .
tribune. In primul minut de 
joc, Făgaș este „cosit" în ca
reul advers, hi poziție favora
bilă de gol, dar arbitrul nu 
acordă lovitura de la 11 metri. 
Cîleva ieșiri nesportive ale lui 
Tacoi. Ștelănescu și Bondrea 
anunță furtuna ce avea să se 
dezlănțuie. în plină dominare 
a gazdelor, oaspeții înscriu prin 
Stanciu Nicușor, cu largul con
curs al apărării localnicilor. 
Golul egalizator vine numai în 
minutul 25 și este realizat de 
fundașul central al Științei 
Izvernari. în min. 34. craiovenii 
iau conducerea prinlr-un gol 
înscris de Tacoi pentru- ca 
Botoș să restabilească peste 
numai 4 minute egalitatea : 
2—2. Din acest moment spiri
tele se încing la maximum, în 
min. 40, în urina unui schimb 
de „amabilități" între Făgaș și 
Bondrea, portarul Gaboraș 
dresează Injurii 
fan Aron, care 
trimită pe banca 
cătorii craioveni

meci interesant, la 
se așteptau, ci o adevă- 
dispulă argenliniană la 
și-au dat concursul jucă- 
ambelor formalii, atmes- 

de pe teren fiind întreți- 
de unii spectatori din

a- 
arbitrului Ștc- 
nn ezită să-l 
rezervelor. Ju- 
protestează cu

LUNI 18 MAI

PROGRAMUL I i 5,05—6,00 
Muzica dimineții: 6,05—9,30 
Muzică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Revista literară 
radio; 10,10 Curs de limba en
gleză; 10,30 Pagini din operele; 
11.05 Radio Prichindel: 11,45 
Sfatul medicului: 12,00 Din fol
clorul muzical al popoarelor;

32,15'Orchestra Franck Pourcel;
12.30 Intilnirc cu melodia popu
lară .și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal: 13,22 Muzică 
ușoară; 13,45 Cintece și jocuri: 
14,05 File dc poveste; 14,30 Te 
apăr, te laud, te cînt — emi
siune muzicală pentru ostași; 
35,00 Cronica muzicală; 15,15 
Compozitorul săptăminii; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Orchestra de 
muzică populară din Arad;
16.30 Revista economică; 16,50 
Cintece de tineret: 17,05 Ante
na tinerelului; 17,30 Concert 
de muzică populară; 18,30 O 
melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Săptămina 
unui meloman; 20,05 Tableta de

•heniența, 11 bruschează 
bilru și în cele din urmă, ia 
demnul profesorului

Stoica, părăsesc terenul, 
stupefacția numerosului 
vinii sa asiste la joc. Arbitrul 
consemnează în foaia de arbi
traj scorul de 3—0 in favoarea 
echipei din Petroșani.

Trâgind linie după acest mi
nut 40 a) ultimei partide, nu 
putem să nu ne exprimăm re
gretul pentru lot ceea ce s-a 
întimplat, mai ales că înliiela- 
lea și-o disputau viitori absol
venți de facultăți la care pre- 
tențiile disciplinare sînt mai 
mari decit la alții. Despre ni
velul pur fotbalistic al competi
ției putem afirma că el a co
respuns doar în parte. Ploieșlc- 
nii au prezentat o formație 
modestă, foarte ambițioasă dar 
numai alit. Universitatea Craio
va. pregătită și condusă In a- 
ceastă competiție de prof. Con
stantin Otet. același care în 
urmă cu un an crștiga campio
natul de lineret-rezerve cu U- 
niversilatea Craiova, 
tat o formație robust; 
pregătită, dar cu cîtiva 
care au 
Studenții petroșăneni 
zentat o echipă / . ' 
punct de vedere tehnic >i tac
tic decît aceea pe caro am ur- 
nuirit-o în 
campionat.
earn i-au ......  _
jiuliștilor Cotormani și Naidin. 
Păcat că și unii dintre compo- 
nenții Științei au dat dovadă 
de indisciplină, introținînd at
mosfera neprincipială care a 
pus capăt mult înainte de li

se anunța 
zonală a 

a aliniat 
Marin can, 

Tudor. Stcfă- 
Tismă-

Colormani,

comportări necuviincioase 
prin restaurante. I Rima «lată 
și-a afișat conduita la res
taurantul „Parrngul" din car
tierul Aeroport. in scara zilei 
de 6 mai a. c. Amețit de 
băutură, mergea de la masă 
la masă și sorbea, cu dc la 
sine aprobare, sticlele cu bere 
ale consumatorilor, 
zimbea ironic. Cine 
nea să-i spună ceva 
monostat energic de Alexan
dru Zugravii. Conform decre
tului 153/1970, Alexandru Zu- 
gravu a fost trimis in fața 
instanței de judecată și con
damnat Ia trei luni închisoa
re... fără voia lui.

apoi le 
indrăz- 

era ad-

a prezen- 
bine 

jucători 
avut ieșiri nesportive, 

ui pre- 
.superioară din

ultimele jocur' de 
superioritate pe 

asigurat-o prezența

Profitind de faptul că luase 
salariul și nu semnase statul 
dc plată, a mers și a mai ri
dicat o dată banii. Deci în 
loc de 1 223 lei, Gheorghe 
Munteanu, electrician la E. IM. 
Dilja, a băgat în buzunar 
2 416 lei. Era bucuros, con
vins că-i înșelase pe cei de 
la casierie. Cercetările atente 
i-au descoperit fapta nedem
nă, pentru care Gheorghe 
Munteanu a fost condamnat 
la I an de zile închisoare. 
După cum se vede, omul mai 
întîi a înșelat, apoi s-a auto- 
inșelat. El a vrut...

ruită ungi meci ce 
atractiv. în finala 
competiției, Știința 
următorii jucători : 
Izvernari. Botos, 
nescu. Varhonic. Știr, 
narii, Grizea. Făgaș. 
Ionescu, Naidin și Marcu.

Desfășurarea comod i* ici a 
fost asigurată de arbitrii Ioan 
Panait, Alexandru Zololaru, 
Aron Ștefan, Gheorghe Cazan, 
Andrei Barna, Ștefan Lakatos.

Nicolae LOBONȚ 
student

Panică în hotelul 
unde este găzduită 

reprezentativa

CIUDAD DE MEXICO 16 
(Agerpres). — Momente de 
panică au trăit vineri oaspe
ții hotelului „Angel de Me- 

mexican 
găzduiți

son" din orașul 
Puebla, unde sînt 
jucătorii reprezentativei Bel
giei. participantă la campiona
tul mondial de fotbal, atunci 
cînd pe coridoare și-a făcut 
apariția un... tigru. Clienții 
hotelului, inclusiv fotbaliștii 
belgieni, s-au baricadat in 
camerele lor, în timp ce ani
malul îșl continua liniștit 
plimbarea prin hotel.

Totul s-a dovedit insă a ft 
o alarmă falsă. Tigrul, numit 
Raja, în vîrstă de 5 luni era 
noua mascotă, e echipei bel
giene oferită în dar de un 
amator mexican de fotbal. A- 
nimalul tocmai fusese adus 
la hotel, dar scăpase din 
cureaua ținută de suprave
ghetorul lui. un băiețel de 
12 ani. Conducătorii repre
zentativei Belgiei au declarat ■ 
că Raja va rămine mascota

dar 
ținută

echipei, angajat
pentru el un supraveghetor 
mai în vîrslă.

♦
Ancheta făcută în rîndul 

ziarelor de sport mexicane 
indică echipa Angliei drept 
cîștigăloare a „Cupei Mon
diale" într-o finală cu repr 
zentativa Italiei.

♦
Poșta din Guatemala 

emis o serie de mărci fila
telice care reprezintă iucă- 
tori celebri ai campionatelor 
mondiale de pină acum (Di 
Stefano, Matthews, Iașin și 
alții) șl un timbru special cu 
drapelele de stat ale celor 16 
țări participante la actuala 
ediție a „Cupei Jules Rimet".

Elevii din Vulcan la faza pe zonă

cinste

Din inițiativa Consiliului Na
țional al Organizației pionieri
lor, in colaborare cu Ministerul 
Invățămînlului și Federația Ro
mână de Ciclism, anul acesta a 
fost organizată a doua ediție 
a competiției cicloturistice 
„Floârea prieteniei", cu etapă 
finală interjudețeană. La faza 
pe județ au luat parte și echi
pele școlilor generale nr. 2 
Vulcan (prof. I. Moanță) și nr.

3 Lupeni (prof. V. Cornoiu), 
care au ocupat locurile 1. res
pectiv II pe județ. In urma a- 
cestor rezultate, cicloturiștii de 
la Școala generală nr. 2 Vul
can au cișligat dreptul de a 
participa la etapa pe zonă, ce 
va avea loc la Arad în zilele 
de 22—25 mai. Le dorim suc
ces deplin !

lacob IMLING 
corespondent

Mica publicitate
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seară* 20,10 — 365 de cintece; 
20,20 ^Argheziană: 20,25 .Solistul 
serii 5— Johnny Dorelli; 20,45 
Teatru radiofonic; 21,50 Muzică 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin n^eteorologic; 22,20 .Sport: 
22,30 ^Meridiane melodii: 23,00 
Revista șlagărelor; 0,03—5,00 Es
trada „nocturnă.

PROGRAMUL 11 : 6,00 Pro
gram muzical de dimineață: 7,00 
Radiojurnal; 8,10 Tot inainte: 
8,25 Mari interpreți; 9,10 Curs 
de limba engleză; 9,45 Opera 
P noapte furtunoasă de Paul 
Constantinescu (fragmente): 10.15 
Caravana fanteziei; 11.10 Doine 
și -jocuri populare; 11,30 Pă

gini alese din muzica de es-
12,40 Din țările socia- 

13,00 Concert de prînz;
Rampa; 14,03 Muzică 

populară; 14,30 Cintece de altă
dată; 15,00 De toate pentru toți; 
16,00 Radiojurnal; 17,00 Cintece 
pentru toate vîrstele; 17,35 Se- 
lecțiuni din opereta Voievodul 
țiganilor de Johann Strauss; 
18,00 Viața de concert a Capi
talei; 18,30 Curs de limba en
gleză; 18,50 Varietăți muzicale: 
19,30 O carte pe săptămînă: 
19,50 Noapte bună, copii; 20,30 
Universitatea radio: 21,05 Ora 
discofilului; 23.05 Compozitorii 
secolului nostru' despre muzica 
tuturor timpurilor.

La Grupul școlar
Lupeni am întilnit elevi ai 
clasOi a VIII-a de la Liceul 
Uricani care, alături de pro- 
fesoara-diriginla, veniseră să 
viziteze instituția care pregă
tește specialiști pentru mi
nerit. Excursia a fost bine
venită. Au fost vizitate ate
lierele, laboratoarele, clasele, 
s-au relevat aspecte noi și 
diverse ale pregătirii multi
laterale ce se realizează în 
această școală. O astfel de 
vizită este deosebit de utilă: 
elevii claselor a VIII-a află 
multitudinea de profesii spre 
care se pot îndrepta, toate 
fiind capabile să dea înalte 
satisfacții; se realizează un 
contact direct al copiilor cu 
atmosfera dc studiu și muncă.

în școli generale și în li
cee, printre elevii 
terminale îndeosebi, 
s-a transformat intr-o chesti
une la ordinea zilei. Nu din- 
tr-un subit interes sînt tot 
mai frecvente întrebările ce 
să fiu?, încotro să merg?, 
ci din gravitatea opțiunii pe 
care trebuie s-o facă acum, 
cînd paginile catalogului se 
închid, iar viata se deschide. 
Alegerea este urmarea gra
dului cunoașterii de sine a 
elevului, a cunoașterii diver
sității profesiilor in care s-ar 
putea realiza cu maximum 
de posibilități. în acest caz 
școala are un rol de primă 
importantă. Prin obiectivita
tea proprie adevăratului pe
dagog, stăpinind o cunoaștere 
adincă a vieții în toate arti
culațiile. prin tactul proleso- 
rilor și dirigintilor, școala 
este un consultant și un în
drumător prețios. Și acest 
lucru se realizează prin dis
cuții îndelungate cu elevii, 
vizite și excursii, întîlniri cu 
oameni din cele mai variate 
profesii. A fost firească, deci, 
invitația tăcută profesorului 
inginer Viorel Petruța, direc
tor adjunct al Grupului șco
lar minier Lupeni, de a veni 
la o ora de diriejenție să vor
bească despre structura școlii 
și sa răspundă întrebărilor 
elevilor. Ei așteaptă răspun
suri edificatoare ce trebuie 
date cu un maximum de 
responsabililăle.

In ziua de 31 martie a. c., 
Tereza Szarosi din Petroșani 
a pierdut portmoneul cu acte 
și cu 365 lei. In zadar a cău
tat. a întrebat. De la bani iși 
luase gîndul. dar nutrind spe
ranța în găsirea actelor, a a- 
nunțat organele de miliție. 
Mare i-a fost bucuria cind, 
peste cîteva zile, și-a putut 
ridica de la miliție portmo- 
neul cu acte și cu cei 365 lei. 
Cum ajunsese acolo 2 Ii de
pusese Mircea Munteanu teh
nician proiectant la U.U.M. 
Petroșani, după ce-l găsise în- 
tîmplător pe stradă. Acest act 
(le cinste merită toată lauda.

SUS
A

claselor 
viitorul

T. SPATARU

Lucra in aerul tare al mun
ților. Ca muncilor forestier. 
Coborînd într-una din zile 
spre oraș, s-a oprit la un 
bufet. A băut cam mult și a 
început să se poarte ca in 
pădure. Atenționat de uii lu
crător de miliție să nu mai 
facă scandal, a început să-l 
ultragieze și pe acesta. Dr ■ t 
urmare, in loc să se întoarcă 
pe același drum. în sus, în 
parchetul forestier. Frarv-' ~ 
Deak a fost trimis pe altul, 
in jos, la închisoare pe o pe
rioadă de 8 luni. N’u-i priise 
aerul în oraș ? Se poate; mai 
ales după ce-1 viciase cu al
cool.

Ca ii

St ringul oare ca <» albină 
era Magdalena Orban. Căra 
de la Șantierul LI II.S. Jiul 
ce-i cădea in mină : ciment, 
scindură, alte materiale de 
construcții. Probabil nu erau 
bine gospodărite pe șantier 
și le orinduia cu grijă la ea 
acasă. Acest transfer a mers 
pină într-o zi cind... urciorul 
s-a spart. Pentru furt din a- 
vutul obștesc, ea a fost trimi
să in judecată și condamnată 
la trei luni închisoare.
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Steagul roșu

Tovarășul Nicolae Ceausescu în mijlocul cetățenilor 
din zonele calamitate de inundații ț

HOTARE
nare din pag. I)

Spre Oradea. De la înălți
mea elicopterului privirile cu
prind regiuni din ce in ce mai 
puțin inundate. Peisajul dezo
lant al întinselor ape revărsate 
est" înlocuit treptat de păduri 
dense, pășuni, culturi care de 
pc acum se urată mănoase. Me
leagurile județului Bihor au 
fost ocolite dc calamitățile pri
cinuite de revărsarea apelor

Pe aeroportul din Oradea, 
undo a aterizat elicopterul, u- 
vind la bord pe conducătorii 
do partid și de stat, se aflau 
mii de oameni ai muncii. Ei 
fac secretarului general al 
partidului și celorlalți condu
cători de partid și de stat o

Cuvin tarea tovarăș
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.

Doresc să încep prin a vă 
transmite dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor municipiului O- 
radea și județului Bihor, un 
salut călduros din partea Co- 
miletului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Totodată, doresc sâ mulțumesc 
tovarășilor care au vorbit mai 
înainte și care, in numele dum
neavoastră. al locuitorilor din 
acest județ al țării, au dat glas 
încrederii nemărginite pe care 
o aveți in partid, in conduce
rea sa, in guvernul nostru, 
exprimind solidaritatea dum
neavoastră cu locuitorii din Ju
dețele care in aceste zile trec 
Pi'in grele încercări. Consider 
aceste cuvinte, manifestările 
dumneavoastră pline de căldură 
o expresie a adeziunii depline 
față de politica marxist-leninistă 
a Partidului Comunist Român, 
a devotamentului fată de parti
dul nostru, care călăuzește cu 
mină sigură întregul nostru po- 
Por pe calea socialismului și co
munismului. (Aplauze puternice, 
be scandează „Ceaușescu*. 
-Ceaușescu*1).

ViziHnd această parte a 
țării lovită de marea ca
tastrofă pricinuită de inun
dații. — de proporții cum nu 
au mai cunoscut in decurs de 
sute de ani aceste locuri, de 
fapt nimeni nu-și mai aminteș
te să fi existat ceva asemănă
tor — am avut prilejul să trec 
prin aproape toate județele — 
Alba. Mureș. Cluj. Maramureș, 
bătu Mare. Trebuie să spun, to
varăși. că ceea ce am văzut 
cu acest prilej întrece tot 
ceea ce se poate imagina. Dis
trugerile provocate de furia a- 
pelor sînt foarte mari. Zeci dc 
mii de locuințe au fost inunda
te, numeroase întreprinderi si 
cooperative agricole, mii și mii 
de gospodării țărănești au avut 
de suferit. Sînt distrugeri care 
au provocat pierderi mari popu
lației din aceste județe.

Guvernul și partidul au luat 
pe parcurs o serie de măsuri 
preventive pentru a putea re
duce la minimum efectele de
zastruoase ale inundațiilor pen
tru a veni in a.ii'«n-ni pnnu- 
lației din aceste județe. Tre
buie să spun că măsurile luate 
au dat roade, au avut efecte po- 
zitive: au fost salvați de la 
moarte mulți oameni, s-a îm
piedicat ca inundațiile să pro
voace distrugeri și mai mari. 
Ceea ce m-a impresionat in 
mod deosebit — și țin să re
marc aceasta — este fermitatea, 
energia și eroismul cu care oa
menii muncii, toți cetățenii au 
răspuns chemării partidului. In 
frunte cu organizațiile * de 
partid. ej au muncit zi 
și noapte, necontenit, pentru 
a diminua efectele revărsării 
apelor. Și au reușit acest lucru.
. Doresc să menționez solida

ritatea deplină, manifestată și 
în aceste împrejurări — a oa
menilor muncii români, ma
ghiari. germani și de altă na
ționalitate care, acționind strîns 
uniți au reușit să realizeze a- 
devărate minuni, să salveze orașe 
și întreprinderi, viețile a mii și 
mii de oameni. Țin să-i felicit 
din toată inima și cu prilejul 
acestui miting al dumnevoastră 
pentru abnegația și eroismul cu 
care și-au indeolinit datoria. 
(Aplauze puternice, urale).

Doresc, de asemenea, să men
ționez contribuția deosebit de 
importantă adusă de unitățile 
militare, care. Ia chemarea parti
dului. au ajutat zi și noapte 
populația folosind toate mijloa
cele de care dispun: dogorită 
intervenției lor. muncii e- 
roice desfășurate s-au pu
tut înlătura multe din distru
gerile ne carp le-ar fi mitul 
provoca apele. Felicit aici pe 
militarii Forțelor noastre Arma
te nontru modul exemplar în 
car>- si-au făcut datoria. 
(A"'-'iiz.' puternice, prelungite). 

r"’ să menționez, totodată, 
contribuția mare adusă dc eăr- 
zile patriotico și de unitățile 
de pregătire pentru an"'-ar«'a pa
triei ale tineretului: împreună

• în Caucazul de nord, în 
apropiere de Maliacikala, s-au 
produs mai multe cutremure, a 
păror intensitate a fost de gra
dul 8 la epicentru. Au fost luate 
măsuri pentru Înlăturarea urmă
rilor sinistrului ți pentru ajuto
rarea populației din zona afec
tată de mișcările seismice, a- 
nuntă agenția TASS.

caldă primire. Este o atmosferă

lor secretarului general al parti
dului in toate județele țârii. 
Oaspeților li se oferă flori, 
simbolic semn al prețuirii de 
care se bucură conducerea 
partidului și statului din partea 
poporului nostru.

Tovarășul Victor Bolojan. 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R., adre
sează secretarului general al 
partidului și celorlalți condu
cători de partid și dc stat urări 
de bun venit.

Se străbat apoi arterele prin
cipale ale orașului, maso de 
oameni ai muncii, care au ve
nit in intimpinarea conducăto
rilor do partid și dc stat, iz- 

cu armata, cu populația, acestea 
au muncit fără preget zi și 
noapte. In aceste acțiuni nu 
puțini au fost aceia care au a- 
rătat că nu sint cu nimic mai 
prejos decit ostașii, dovedin- 
du-se la înălțimea unor grele mi
siuni. De aceea, doresc ca la a- 
cest miting să adresez calde 
felicitări unităților gărzilor 
muncitorești și de pregătire ale 
tineretului. (Aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu !").

Distrugerile provocate sînt 
mari : dar am constatat cu sa
tisfacție că acolo unde a fost 
posibil, chiar in condițiile cind 
utilajele se aflau încă in apă. 
oamenii muncii au trecut la 
muncă, reluind foarte repede 
activitatea in întreprinderi, cu- 
rățind mașinile și asigurind pre
misele desfășurării normale a lu
crului. Chiar la Satu Mare, unde 
distrugerile sînt mai mari decit 
in oricare oraș prin care am 
trecut pînă acum, i-am văzut 
pe toti oamenii muncii acțio
nind energic pentru ca \iata 
să intre cit mai repede în nor
mal. Astfel înțeleg cetățenii din 
aceste județe să acționeze pen
tru a lichida urmările grele 
ale catastrofei naturale care s-a 
abătut asupra lor. Desigur, to
varăși, pentru a pune în stare 
de funcționare toate întreprin
derile, pentru a crea condiții de 
viață normale locuitorilor din 
aceste județe, este nevoie de 
ajutorul statului, al guvernului. 
In acest scop. Comitetul Central 
a și stabilit o serie de măsuri 
pentru a \eni in ajutorul popu
lației. al oamenilor muncii din 
județele calamitate.

Doresc să exprim aici vii 
mulțumiri acelor colective de 
muncitori, intelectuali, țărani 
care, din proprie inițiativă, ci
tind în presă sau auzind despre 
greutățile prin care trec oame
nii muncii din aceste județe, 
au luat inițiativa de a veni in 
ajutor sinistratilor cu mijloace 
proprii. Această puternică mani
festare de solidaritate este o 
expresie a unității 
nostru ponor, care stin că în 
orice împrejurare, cind apar 
greutăți ele pot fi învinse acțio
nind cu fermitate, strîns uniți în 
jum’ Comit«tn’": C«»nt’--i al 
partidului, al guvernului. (Aplau
ze puternice, prelungite).

In întî’nirile cu oamenii mun
cii din județele calamitate am fost 
deosebit de impresionat de în
crederea puternică, neclintită pe 
care au manifestat-o în partid, 
în politica sa. de faptul că. 
trecind prin momente grele 
au ținut să-și exprime senti
mentele de profund ata
șament față de politica parti
dului nostru. In toate acestea, 
noi vedem, tovarăși, o expresie 
a identificării depline a poporu
lui nostru cu politica partidu
lui, a faptului că ooporul nos
tru înțelege că atit la bine cit 
și la rău poate găsi sprijin 
numai in partid. în comuniști; 
întregul nostru popor știe că 
urmind politica partidului co
munist nu vor exista greutăți 
pe care să nu le poată învinge. 
(Aplauze și urale puternice).

Desigur, pentru a învinge 
greutățile pricinuite de inun
dații vor fi necesare eforturi 
serioase. Avem insă convinge
rea fermă că greutățile vor fi 
depășite intr-un timp scurt, că 
nu numai oamenii muncii din 
aceste județe, dar — așa cum 
au spus unii tovarăși aici — 
și dumneavoastră, ca și toți 
locuitorii patriei noastre veți 
contribui la înlăturarea cit mai 
grabnică a greutăților, asigurind 
ca planul pc acest an să fie 
îndeplinit în bune condițiuni, 
ca patria noastră să progreseze 
continuu. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.").

Mi-a făcut plăcere să ascult 
că pe primele patru luni în
treprinderile din județul Bihor 
si din municipiul Oradea au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan. De altfel, în intreaga 
țară, pe primele patru luni pla
nul a fost îndeplinit și depășit, 
realizindu-se o creștere de 13,1 
la sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, deci 
o depășire destul de însemnată. 
Avem toate condițiile ca pină

CURT
• La Bonn a fost dat publi

cității un raport asupra conjunc
turii economice din R.F.G. Au
torii raportului atrag atenția 
că stabilitatea pe plan intern 
a pieței vest-germane se află 
permanent amenințată de „in
flația care capătă proporții im
portante*. 

bucncsc în urale, în aclamații.
In fața sediului Comitetului 

județean de partid, tovarășul 
Nicoîae Ccaușcscu este așteptat 
de alte zeci dc mii dc cetățeni. 
Ei poartă pancarte și lozinci 
pe care se pot citi urări căl
duroase la adresa conducerii 
partidului și statului nostru. 
Din mii de piepturi se scan
dează ; „Ccaușcscu — I’.C.R.*, 
Aici arc loc un miting, la care 
au participat zeci și zeci do 
mii de cetățeni.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Victor Bolojan. prim-secretar 
al Comitetului județean do 
partid Bihor.

An luat apoi cuvintul Bujor 
Bidărău, maistru la Depoul 
C.l'.ll. Oradea, Ecaterina Cră- 

la sfirșitul anului să asigurăm 
in continuare nu numai reali
zarea. dar și depășirea planu
lui. asigurind prin aceasta în
deplinirea întregului plan cin
cinal care se încheie in acest 
an; vom pune astfel o bază 
temeinică următorului cincinal, 
care va crea noi condițiuni 
pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a oamenilor muncii, pentru 
a face tot mai bogată patria 
noastră, iar poporul nostru tot 
mai fericit. (Aplauze puternice, 
urale).

Cunoașteți preocupările parti
dului și guvernului nostru pen
tru ridicarea nivelului de viață 
al oamenilor muncii, măsurile 
ce s-au luat și se iau in acest 
scop; cunoașteți că, recent, du
pă incheierea generalizării nou
lui sistem de salarizare, s-au 
luat noi măsuri pentru mărirea 
salariilor mai mici. Ca urmare, 
în acest an salariații vor primi 
în plus peste 12 miliarde lei, 
ceea ce, fără îndoială, va con
tribui la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale poporului. 
Și in viitor întreaga politică 
a partidului va fi închinată ri
dicării bunăstării poporului; tot 
ceea ce facem, tot ceea ce vom 
face în continuare este desti
nat să asigure o viață demnă, 
liberă și fericită întregului nos
tru popor. (Aplauze, urale pu
ternice; se scandează ..Ceaușes
cu*).

Desigur, tovarăși, preocupin- 
du-ne de edificarea socialismu
lui. de ridicarea bunăstării po- 
porului nostru, noi ne aducem, 
in același timp, contribuția la 
creșterea prestigiului si forței 
socialismului în lume. Știm că, 
cu cit fiecare țară socialistă 
este mai puternică, obținînd re
zultate mai bune in dezvolta
rea sa economică, culturală, 
științifică, cu atit sistemul so
cialist. în ansamblu, devine mai 
puternic, cu atit mai mult creș
te prestigiul socialismului in 
lume. Noi sintem liotărîți să 
facem totul pentru a ne aduce 
contribuția la întărirea socia
lismului, la creșterea influenței 
sale pe plan mondial, văzind în 
aceasta una din înaltele noas
tre îndatoriri naționale și inter
naționale. (Aplauze puternice, 
urale).

Nu intenționez să mă ocup, 
în acest cadru, de problemele 
vieții internaționale. De altfel, 
in ultimele săptătnîni. cu dife
rite prilejuri, am expus pozi
țiile țării noastre, felul in care 
partidul și guvernul nostru a- 
preciază situația internațională. 
Desigur, poporul român, parti
dul și guvernul sint preocupate 
de faptul că se extinde agre
siunea intr-un șir de zone ale 
lumii, că se recurge la forță 
în relațiile dintre state; sintem 
hotăriți să acționăm cu toată 
fermitatea pentru a contribui 
la eliminarea forței din relații
le între state, pentru așezarea 
acestor relații pe baza princi
piilor suveranității și indepen
denței, pe o adevărată egali
tate in drepturi intre popoare. 
Este știut că nu poate fi liber 
un popor care asuprește alt po
por; numai egalitatea deplină 
intre națiuni poate asigura pa
cea și fericirea tuturor oame
nilor, o lume mai bună. Noi 
ioni lupta cu hotărire pentru 
realizarea acestei lumi mai bu
ne. (Aplauze puternice, urale: 
se scandează „Ceaușescu- 
Ceaușescu11).

Vom acționa pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările 
socialiste — atit cu țările so
cialiste vecine cit și cu cele 
mai îndepărtate — văzind in 
colaborarea și unitatea statelor 
socialiste forța hotărîtoare pen
tru asigurarea păcii, a progre
sului social in intreaga lume. 
(Aplauze puternice, urale). De 
asemenea, vom dezvolta cola
borarea cu toate țările, de pe 
toate continentele. Trebuie să 
vă spun, tovarăși, că intilni- 
rilc pe care le avem cu con
ducătorii diferitelor state, vizi
tele pe care reprezentanții gu
vernului și partidului nostru Ie 
fac in diferite țări ne conving 
tot mai mult că cercuri din ce 
in ce mai largi, toate popoarele 
militează cu hotărire pentru co-

• Statele Unite au efectuat 
vineri, pe poligonul din deșer
tul Nevada, o nouă explozie 
nucleară subterană. După cum 
a anunțat Comisia pentru ener
gie atSmică a S.U.A., puterea 
exploziei a fost de 200 000 tone 
trinilrotoluen.

• Agenția M.T.I. anunța că 
la invitația președintelui Consi
liului Prezidențial al R. P. Un
gare, Pal Losonczl, președintele 
Austriei, Franz Jonas, va face 
o vizită oficială in K. P. Ungară 
in cursul lunii iunie a.c.

clun.
Oradea, Iosif Erdcly, mcihbru 
de partid din ilegalitate.* Ion 
Pătrașcu, student la Institutul 
pedagogic Oradea, care >prin 
cuvinte calde și-au manifestat 
bucuria și mulțumirea de ,a a- 
vea în mijlocul lor, intr-un a- 
semenca moment de grea încer
care. pe secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vorbitorii și-au exprimat, tot
odată, hotărirea do a-și aduce 
contribuția lor la efortul între
gului popor pentru lichidarea 
daunelor suferite de economia 
națională.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ului

laborare. pentru pace, împotri
va politicii imperialiste de do
minație. Iată de ce sintem con
vinși că forțele antiimperialiste, 
care sînt tot mai puternice, vor 
reuși să împiedice cercurile 
reacționare, imperialiste să a- 
runce omenirea intr-un nou I 
război mondial. (Aplauze puter
nice).

Avem deplina convingere ca 
relațiile dintre state vor fi a- 
șezate pe baze tot mai sănă
toase. că dezvoltarea colaboră
rii multilaterale dintre națiuni 
va contribui la făurirea unei 
vieți mai bune pentru popoa
rele din toate țările și. in Pr*; î 
mpl rînd, din țările care mai ' 
au incă multe de făcut* pen
tru a lichida rămînerea în ur
mă. Poporul român este liotă- 
rit să-și aducă întreaga con
tribuție la progresul general al 
tuturor popoarelor, să dezvolte 
colaborarea frățească cu oame
nii muncii de pretutindeni. (A- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează „P.C.R.-P.C.R.").

In încheiere, doresc să-mi cx- . 
prim încă o dată convingerea i 
că oamenii muncii de pe pla
iurile bihorene nu* vor precu
peți nici un efort în îndeplini
rea sarcinilor ce le revin, că 
alături de toți cei ce muncesc 
din țara noastră — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — lucrînd înfrățiți, 
sub conducerea partidului, vor 
face să înflorească tot mai mult 
viața întregului popor, vor ri- , 
dica tot mai sus patria noastră
— România socialistă. (A- 
plauze puternice: se scandjșază 
,,Ceaușescu-P.C.R.“).

Vă urez mult succes în ac
tivitatea dumneavoastră, multă 
sănătate și fericire. (Aplauze 
prelungite; urale și ovații: se 
scandează îndelung „Ceaușescu- ( 
P.C.R.*). .....................

In încheierea mitingului, luind 
cuvintul tov. Victor Bolojan a 
mulțumit. în numele tuturor 
'cetățenilor din județul Bihor, 
to\arășului Ccaușcscu pontrp vi
zita care o face în județ, cuvin
tele calde, mobilizatoare . care 
le-a adresat exprimînd totodată 
hotărirea oamenilor muncii, ro
mâni. maghiari, germani și do 
alte naționalități dc a depăși 
angajamentele luate de a face 
ca aportul Bihorului să fie cit 
mai mare, la înflorirea scumpei . 
noastre patrii, Republica Socia
listă România. ,

După vizita făcută la ,Oră- i 
dea, conducătorii partidului și j 
statului s-au îndreptat in cursul I 
după-amiezii, pe calea aerului, | 
spre București. '

Mircea S. IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Petru UILACAN 4

3' & ® « ft a
Șantierele Moscovei se 

mută. Dinspre margine spre 
centru. Cetatea cu rădăcinile 
implantate de veacuri in inima 
șesului rusesc, pe malul inalt,, 
al riului Moscova, a devenit!, 
astăzi o metropolă modernă, ■ 
căreia, după rezolvarea pro
blemei periferiilor, nu-i mai . 
rămîne decit să-și înfrumuse
țeze centrul. Hazardului, care 
a servit, vreme de secole, 
drept plan de construcție ur-i) 
banistică pentru urmașii cti-i 
torului intrat în legendă — 
luri Dolgoruki — i-a luat lo
cul, de numai citeva decenii, 
un copil îndrăgit ol edililor 
secolului al XX-lea — Siste
matizarea. Și minunea ș-a 
produs. Grăbită să se extin
dă pentru a-i putea găzdui 
pe cei 7 061 000 de locuitori
- după cum indică recensă- 
mîntul făcut la începutul a- 
cestui an - capitala sovietică 
și-a mărit suprafața în ultimul 
deceniu de două ori și ju
mătate. Bulevarde drepte, 
străzi largi, a căror principală 
caracteristică este simetria, 
blocuri cu grijă aliniate ou 
apărut pe locul unde altă da
tă se răsfirau, haotic, cătune
le de la marginea Moscovei, 
însăși noțiunea de construc
ție urbanistică a căpătat un 
sens nou. Acum, a construi 
nu mai înseamnă pur și sim
plu a înșirui de-a lungul stră
zii case cu fațade ceva mai 
aspectuoase, care să ascundă 
în spatele lor niște curți prost 
întreținute. Lucrările edilitare 
se desfășoară pe suprafețe 
mari, in centrul atenției 
aflîndu-se complexul arhitec
tonic și nu casa luată dispa
rat. Așa au apărut parcurile, 
bulevardele și cartierele din

Inundații 
în nord-estul 

Ungariei
BUDAPESTA Ki (A'icrpres).

— In aceste cile, In porlcn <1 
nord-est a Ungariei ’-““„KT 
dus inundații eu urinar, catas 
trolale. «nunta "W?'1'" 
Nivelul apelor rlep.yo'rtc
I 5 metri cea mai mare cota 
atins.! din anul >888. Se cprecK 
azi ca inundații de amptaor 
color actuale se pol repeta “tervale de 500-1 OHO do ani. 
O situație deosebit .Io penț: - 
tonsil se constata pe cursul su
perior al Tisei, unde unele Gi
guri au fost străpunse dc una 
anelor Numeroase localilal 
dh, aceasta xonH « 
"'pentru salvarea populației 51 
a bunurilor materiale, in zonele 
sinistrate au fost luate de tir- 
nentă măsuri complexe, la nț 
doplinirea cărora participă u- 
nttătl militare, elicoptere șl 
mașini amlibii.

Deși la 16 mai s-a consta al 
o oarecare ameliorare a situa
ției hidrotoqii prevăd tnent 
nerea îndelungată a unor co ta 
mari ale nivelului apelor in 
rîuri. motiv pentru care ta zo
nele respective o început ș» 
se construiască diguri de pro 
lecție.

-----♦-----

în Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare

NEW YORK 16 (Agerprcs). — 
Comitetul O.N.U. pentru deco
lonizare a început vineri o no 
uă dezbatere asupra 
ini problemei coloniale n 
Africa, abordlnd situația 
Angola. Mozambic. Rhodesia 5' 
Namibia.

Deschizind dezbaterile, repre
zentantul Sierrei Leone, Cliag 
țes Wyse. a subliniat că in 
ciuda unor rezoluții ale O N U . 
Portugalia si RS.A. mențin P 
poarele din Angola. Mo“mtao 
si Namibia sub dominație colo nială iefuzind să le acoroe 
dreptul la autodeterminare, in 
asemenea condiții, a ®B 
el, pentru aceste popoare nu 
există alt mijloc docil taP<’ 
armata pentru obținerea lude- 
pendonței.

-----*------

Aldo Moro 
și-a încheiat 

vizita în Ungaria
BUDAPESTA 16 .(Agcrpres).

— La încheierea vizitei in K- • 
Unqară a ministru'ui «'««P1®1 
externe al Italiei. Aldo Moro, 
la Budapesta a fost dat pub - 
citălii un comunicat com“" 
care se subliniază ca P-rllle 
au procedat la un schimb de 
păreri cu privire la rotații e Bilaterale si I» P,"""®3’?!' 
probleme internalionale. un loc 
aparte revenind securi o u Șf 
colaborării pe continentul 
r°Sefui diplomației italiene, îm- 
prmmă cu colegui său ungar 
Janos Peter, au constatat cu 
satisfacție că colaborarea dintre 
Italia si Ungaria, îndeosebi I 
domeniile economic și cultural 
so dezvoltă satisfăcător și 
există toate condițiile 
evoluția favorabilă a relațiilor 
dintre cele două țări.

partea de sud-vest a Mosco
vei, dominate de clădirea 
maiestuoasă a Universității. 
Așa au apărut noile raioane 
Horoșevo-Mnevniki, Cereomuș- 
ki, Novîe Kuzminki, Fili-Mazi- 
lovo - fiecare’un ansamblu 
arhitectonic armonios, care 
cuprinde blocuri de locuințe, 
școli, creșe și grădinițe de 
copii, restaurante și cinema
tografe, mari complexe de 
deservire a populației, pla
sate, toate, în mijlocul unor 
spații verzi. Babușkin, Kunțe- 

MOSCOVA 
oraș fără periferie
vo, Liublino, Perovo, Tușino - 
denumiri ale vechilor cătune 
dispărute de pe harta capita
lei sovietice — se asociază 
acum in mintea locuitorilor cu 
imaginea unor adevărate oră
șele dotate cu tot confortul 
modern. O plimbare prin a- 
ceste cartiere, dimineața, 
cind asfaltul proaspăt stropit 
oglindește siluetele blocurilor 
și ale trecătorilor, sau în fapt 
de seară, sub petele multico
lore ale reclamelor luminoase, 
te face să uiți complet că 
ești la marginea unui oraș, 
in acea „periferie" care, prin 
tradiție, are sensul de cartier 
pârăginit, lăsat să se întindă 
pe orizontală, la voia întîm- 
plârii.

O circulație intensă, rapidă 
face legătura între cele mai 
îndepărtate colțuri ale orașu-

Demonstrații 
masive organizate 

de studenții 
americani

NEW YORK 16 (Agerprcs). — 
La unsprezece zile după moar
tea celor patru sțudenți de la 
Universitatea din Kent, uciși 
dc membrii Gărzii Naționale in 
cursul unei demonstrații de 
proteit împotriva intervenției 
S.U.A, in Cainbodgia, alți doi 
studenți au fost onrortți do po
litie la Colegiul de stat din 
Jackson în timpul unei manifes
tații dc protest contra trimi
terii in Indochina a absolven
ților acestui institut de invăță- 
mînt. In cursul incidentelor, 
alți 15 studenți au fost răniți.

Demonstrații masive au avut 
loc și în localitatea Athens, 
unde 2 000 de studenți au pro
testat împotriva amestecului 
S.U.A. în Indochina, precum și 
contra brutalităților poliției. 
Guvernatorul statului a ordonat 
Gărzii Naționale să intervină 
pentru a-i dispersa pe demon
stranți.

La Universitatea din Mary
land. poliția și garda națională 
au intervenit pentru dispersa
rea celor aproximativ 5 000 de 
studenți care. în semn de pro
test contra intervenției in Cam- 
bodqia, au barat circulația pe 
o șosea națională.

„Conferința4 de la Djakarta
în capitala indoneziana s-a 

deschis sîmbătă „conferința a- 
siatică cu privire la Cambod- 
gia“. La lucrările ei participă 
reprezentanți ai regimului de 
la Saigon, implicat direct în 
agresiunea împotriva poporului 
cambodgian, ai Tailandei, Fili- 
pinelor, Noii Zeelande, Aus
traliei, ale căror trupe Iau 
parte, alături de cele ameri
cane, la războiul din Vietnamul 
de sud, precum și ai altor sta
te membre ale pactelor militare 
din regiunea Pacificului, aflate 
sub egida S.U.A.. sau angajate 
în alianțe militare directe cu 
Washingtonul.

Intr-o declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam, dată publicității la 

în multe orașe ale Canadei au loc demonstrații și mitinguri de protest împotriva 
extinderii agresiunii S.U.A. în Vietnam și alte țări ale peninsulei îndoctrineze, precum și 
împotriva coparticipării Canadei la această acțiune războinică.

In foto ; Manifestație antirăzboinică la Ottawa,

lui. Străbătind într-un adevă
rat torent arterele încăpătoare 
ale Moscovei, sau trecind cu 
viteză pe sub pămînt, prin în
tunericul din care irumpe, la 
distanțe aproape egale, ex
plozia de lumină a stațiilor, 
autobuze, troleibuze, metrouri, 
taxiuri transportă zilnic din- 
tr-un capăt în altul al Mosco
vei milioane de călători. Nu
mai pe benzile rulante care 
duc, adine în pămînt, uneori 
pînă la 300 m, spre castelele 
de marmură și sticlă ale sta

țiilor, coboară și urcă — une
ori citind ziarul, alteori aler- 
gînd cu dezinvoltură pe trep
tele mișcătoare - 4 milioane 
de moscoviți. Se prevede ca 
acest modern și foarte rapid 
mijloc de transport să devină, 
în viitorii ani, principala mo
dalitate de deplasare în in
teriorul Moscovei, O măsură 
extrem de oportună. Căci în 
capitala sovietică — orașul cu 
cea mai mare suprafață din 
lume - distanțele sînt enor
me.

Dominantele urbanisticii și 
arhitecturii acestei metropole 
agitate, aglomerate și supuse 
unui proces de întinerire sînt 
masivitatea și neomogenitatea. 
Edilii moscoviți, îngrijorați de 
proporțiile pe care tinde să 
le ia orașul, au de soluționat 
citeva probleme, uneori mai

ORIENTUL APROPI/aT
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE Ifl (A- 
qerpres). — ConsiTul de Secu
ritate și-a continuat vineri dez
baterile în .legă'.iiid cu , ui 
unor unități militare isracliene 
In Liban. Reprezentantul Fran
ței, Kosciusko Morizel, preșe
dinte al Consiliului de securita
te pe luna în curs, a subliniat 
că problemele conflictuale din 
Orientul Apropia’ .nu pot avea 
decit o soluție politica'1 și a 
condamnat atacul isracllan asu
pra teritoriului libanez. El a 
declarat că guvernul francez 
afirmă dreptul Israelului la exis
tență și frontiere siqure. „dar 
aceste frf'n*!-'-e nu pol fi < 
ale ocupației sau anexiunii". 
Kosciusko-Morizel s-a pronunțat 

favoarea 1 i f--’ »i
■ nsacralo reqlem nl.irii con
flictului în spiritul rezoluției 
Consiliului de securitate din 
noiembrie 1967.

O nouă ședinfă la Panmunjon
PHENIAN 16 (Agcrpres). — 

La Panmunjon. anunța agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană, 
a avut loc o nouă ședință a 
Comisiei militare de armistițiu 
în Coreea, la care reprezentan
tul R.P.D. Coreene a prob stat 
„împotriva acțiunilor provoca
toare întreprinse de partea a-

Hanoi, se arată că întrunirea 
de la Djakarta se înscrie în 
planurile S.U.A. in Asia, ur
mind să servească drept aco
perire intervenției americane in 
Cambocjgia și să ofere o așa- 
zisă baza legala administrației 
Lon Noi — Sirik Matak.

Pop rul vietnamez și guver
nul R. D. Vietnam, se spune 
in document, cunuaniiiâ confe
rința dc la Djakarta și declară 
că toate rezoluțiile și recoman
dările adoptate de ea sint ile
gale, nule și neavenite.

Ministerul Afacerilor Externe 
al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud condamnă, de 
asemenea, într-o declarație 
transmisă de agenția Eliberarea, 

dificile, alteori mai puțin 
complexe decit cele ale cole
gilor lor din Leningrad sau 
Kiev — următoarele două 
mari orașe ale Uniunii So
vietice.

Orașul întemeiat de Petru 
I pe malurile Nevei se dezvol
tă permanent, ridicînd în fața 
arhitecților o problemă apar
te - respectarea stilului. Din 
acest motiv, de pildă, nu se 
construiesc aici case cu mai 
mult de cinci etaje. In schimb, 
suprafața actuală a Leningra

dului permite încă extinderi. 
La Kiev, dificultățile nu sînt 
atit de mari, deoarece cen
trul orașului, distrus în pro
porție de 90 la sută în tim
pul războiului, a fost recons
truit recent. în capitala so
vietică, problema respectării 
unui anume stil nu se pune. 
Kremlinul însuși - vechea for
tăreață de lemn, apoi împrej
muită de ziduri crenelate, în 
care s-au adunat de-a lungul 
veacurilor, biserici, catedrale, 
turnuri, palate, iar in z ultimii 
ani clădiri ultramoderne 
este o sinteză și totodată un 
prim exemplu al acestei varie
tăți de stil.

Acum, cind spre exteriorul 
orașului s-a construit sufici
ent, iar o întindere excesivă 
nu ar da rezultate îmbucură
toare sub toate aspectele, a-

Delegatul Columbiei, Joaquin 
Vallejo, al Spaniei și Siriei, 
care au urmat la cuvînt, au 
condamnat acțiunea jsraeliana 
din Liban.

Viitoarea ședința a Consiliu
lui de Securitate va avea Iod 
luni.

★

WASHINGTON 16 (Agcrpres).
— Ambasadorul Franței la 
Washington, Charles Lucet, a 
avut vineri după-uinlază o în
trevedere cu Joseph Sisco, a- 
sislcnt al secretarului de stal al 
S.U.A., însărcinat cu probleme
le Orientului Apropiat și Asii 1 
de sud. Se crede că Lucet l-a 
informat pe interlocutorul său 
dosp Inori'orarca Franței în 
legătură cu agravarea situației 
din Orientul Apropiat.

moricană în zona demilitarf- 
zată". El a menționat între al< 
tele că un avion militar a pă-< 
trims de trei ori în spațiul ae
rian al R.P.D. Coreene, iar unh 
tăli armate americane au des* 
chis dc 120 de ori focul asupra 
teritoriului nord-coreean.

așa zisa ..conferință asiatică îa 
problema Cambodgiei". Declara
ția releva că această conferin-x 
ța constituie o intervenție con
damnabilă in afacerile interne 
ale poporului cambodgian șl 
urmărește să permită unor ali- 
ați ai S.U.A. să participe mai1 
activ la agresiunea americană 
împotriva popoarelor indochi- 
neze. Cerînd încetarea agresiu* 
nii americano-saigoneze impo-x 
triva poporului cambodgian, 
retragerea rapidă și nec^n ’o- 
nată din Carnbodqia a trupelor. 
S.U.A. și ale administrației de 
la Saiqon. declarația reafirmă 
dreptul poporului khmer de a-șl 
rezolva sinqur problemele In
terne, fără amestec din afară.

(Agerpres) ;

tenția constructorilor se în< 
dreaptă spre centru. Neputin-ț 
du-se mări pe orizontală, Mos
cova, spun edilii, va crește pe 
verticală. O activitate intensă 
de depistare a terenurilor fo
losibile din centru, a posibili
tăților de supraetajare, a fost 
inițiată, tinzînd să ia propor
țiile unei campanii. Pentru a 
se putea construi, in 1970, 
cei 1,5 milioane de metri pă
țeați de suprafață locativă, 
fără ca orașul să-și măreas
că suprafața, clădirile care ur
mează să fie ridicate vor 
avea între 9 și 16 etaje. O 
soluție arhitectonică intere
santă și care economisește 
spațiu o constituie blocurile 
de forma unei cărți deschise 
de pe bulevardul Kalinin. Ele 
vor fi continuate din Piața 
Arbat în direcția Bibliotecii 
Lenin și, mai departe, spre 
Kremlin. Amplele lucrări edi
litare care au început să se 
desfășoare în centrul Mosco
vei vor transforma complet în 
viitorii 10-15 ani cartierele 
centrale, mai vechi, ale capi
talei sovietice. Dezvoltarea in
dustrială urmărește și ea ace
eași linie directoare - p® 
prim plan se situează moder-i 
nizarea întreprinderilor exis
tente, dotarea lor cu tehnică 
modernă șl specializarea lu
crătorilor. La Moscova aproape 
că nu se mai construiesc no! 
întreprinderi industriale. Pen
tru că Moscova este, în pri
mul rînd, un mare oraș, și 
în al doilea rind o cetate in
dustrială. Cu ajutorul oțelului,' 
betonului, sticlei, Moscova își 
creează acum un stil.
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