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® Dacă nu-ți faci vara sanie...
• „Lasă-mă să te las“ nu-i o metodă de tra

tament
• Mai dăm cu tractorul o... raită pe-acasă ?

In cuvintarea rostită la înche
ie rea lucrărilor plenarei C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie 
<969, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea, printre altele, că „in 
industria lemnului, producția 
urmează să sporească îndeosebi 
pe seama valorificării mai bune 
a masei lemnoase".

Preocupările de valorificare 
superioară a masei lemnoase 
trebuie să conveargă, prin ur
mare. către realizarea exem
plară a planului sortimental, 
prin aceasta răspunzindu-se atit 
nevoilor interne ale economiei 
naționale, cit și sarcinilor de 
export.

Cu toate că imperativul ca 
atare este bine cunoscut de că
tre colectivul de muncă al U- 
nității de exploatare a lemnu
lui Petroșani, rezultatele obți
nute pină în prezent, pe 1970, 
la sortimentele prevăzute, nu 
satisfac, se situează mult sub 
nivelul resurselor existente aici. 
Căci depășirile înregistrate la 
bușteni de fag pentru furnir, 
lemn de mină, celuloză și che
restea. nici nu poate fi vorba 
să compenseze restanțele alar
mante consemnate la sortimen
te principale ca bușteni gater 
rășinoase (— 778 mc), lemn de 
Coc (— 496 tone), bușteni gater 
fag (— 5 617 mc) și mangal de 
bocșă (235 tone).

Nimeni nu contestă faptul că 
S-au întimpinat dificultăți se
rioase provocate de inzăpezirile 
abundente din această iarnă pe 
teritoriul exploatărilor Cimpu- 
șel. Cimpul Mielului, Gîrbovu, 
«Valea Boului. Valea Mării. Va
lea Seacă și altele, unde bul
dozerele n-au putut face mare 
lucru. La acestea s-a adăugat 
și lipsa forței de muncă, mai 
ales in luna ianuarie. Apoi, fă
ră îndoială, un obstacol de loc 
de ignorat — reieșit din discu
ția purtată cu directorul unită
ții ing. Nicolae Bădică — l-a 
constituit neonorarea planului 
de transport din partea U.M.T.F. 
Deva (față de 92 757 tone de 
material lemnos specificate în 
contractul încheiat, s-au vehi
culat doar 62 505 tone).

Dar aceste piedici (nu obiec
tive, sută la sută, cum unii ar 
fi tentați să creadă, si vom 
vedea de ce în cele de mai 
(jos...) pot oare justifica nerea- 
lizările ? Nici pe departe, o dată 
ce s-au vădit în perioada ana
lizată carențe mari in activi
tatea muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la unitatea 
respectivă cauzate de nimic și 
de nimeni din afară

In primul rînd. consemnăm

pregătirea necorespunzătoare, 
total insuficientă pe alocuri, 
cu stocuri pentru iarna trecută. 
Astfel, sectoarele Cîmpu lui 
Neag și Roșia, față de 10 000 
mc. respectiv 9 000 me lemn 
rotund do fag, cît se cuvenea 
să posede in fazele scos și a- 
propiat. au asigurat doar 
2 490 (? 1) și 5 801 mc. Am în
treba șefii sectoarelor în cau
ză, Eugen Bîlteanu și Nicolae 
Matei, pe maiștrii din subor
dine : dacă s-ar fi manifestat 
din partea dînșilor mai multă 
preocupare în această direcție, 
dacă nu s-ar fi tratat cu „la
să-mă să te las" un aspect de 
interes vital pentru activitatea 
întregii unități, timpul nefavo
rabil ar mai fi fost oare atit de 
paralizant ? Impulsul așteptat 
nu a venit nici din partea ser
viciului de producție, condus 
de ing. Sabin Giurgiu, nici din- 
tr-a factorilor de conducere ai 
U.E.L. Petroșani, fapt care nu-și 
poate afla scuze.

O latură negativă a muncii 
desfășurate pină acum o con
stituie insuficienta convingere 
cu care se acționează de cătro 
oameni răspunzători de bunul 
mers al producției în sensul re
crutării forței de muncă nece
sare. Cum au răspuns în acest 
interval atributelor funcției o- 
cupate Octavian Moțoc. de la 
exploatarea Pirîul Stănconilor, 
care a lucrat cu 4—5 oameni 
in loc de 12, sau Leon Cazacu, 
de la exploatarea Maleia. fără 
nici un ortac?!... A ridica din 
umeri a neputință cînd sarcinile 
realizării planului cer să te 
zbați, să găsești o rezolvare cît 
mai potrivită nevoilor, nu e de 
loc o atitudine recomandabilă.

In altă ordine de idei, este 
necesar să arătăm că mecanis
mele și utilajele din dotare nu 
sînt folosite rațional, la capaci
tatea lor. lucru ce atrage după 
sine perturbații frecvente ale 
fluxului tehnologic.. Mai mult 
decit atit. au fost unii tracto
riști. de exemplu, ca Dumitru 
Norocel și Dumitru Hodoroabă, 
de la sectorul Lonea. care au 
neglijat complet întreținerea u- 
tilajelor date în primire ba au 
pornit-o chiar, hai-hui. la vo
lan în interese strict personale... 
Atit șeful de coloană Toan La- 
zăr cît și tehnicianul de la ser
viciul mecanizări Aurel Fisti- 
goi nu i-au urmărit cu toată 
răspunderea, nu au luat la timp

Traian MULLER
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MIJLOCUL CETĂȚENILOR DIN 

ZONELE CALAMITATE DE INUNDAT»
După cum se știe, ploile a- 

bundente care au căzut zilele 
trecute in unele zone ale țării, 
și topirea bruscă a unei mari 
cantități de zăpadă, au făcut 
ca rîurile să iasă din matcă 
și să se reverse în proporții 
neobișnuite, inundînd întinse 
suprafețe. Au fost inundate nu
meroase sate, mari suprafețe a- 
gricole, apele au năvălit pe 
străzile unor orașe — Dej, 
Alba Iulia. Tg. Mureș. Satu 
Mare. Gherla și altele — s-au 
înregistrat însemnate pagube 
materiale și chiar victime ome
nești.

împotriva furiei apelor s-a 
dus o luptă hotărită. la care au 
participat mii și mii de cetă
țeni din localitățile aflate în 
zonele inundate, militarii forțe
lor armate, gărzile patriotice, 
tineretul. In unele împrejurări 
acțiunile do limitare a forțe
lor distructive ale apei au rele
vat adevărate acte de eroism 
individual și colectiv.

Partidul și guvernul au inter
venit operativ și au luat toate 
măsurile pentru ca efectele ne
gative ale inundațiilor să se re
ducă cît mai mult, pentru ca 
viața oamenilor și avutul lor 
să fie salvate, ca întreprinde
rile, căile de transport să aibă 
cît mai puțin de suferit, ca 
viața economică și socială să re
vină cit mai repede la normal. 
Au fost constituite în acest scop 
comandamente județene de lup
tă împotriva calamităților cau
zate 'de revărsări; importante

mijloace tehnice materiale au 
fost indreptate spre zonele 
unde se menține pericolul re
vărsării apelor.

Pentru a cunoaște la fața lo
cului amploarea acestor cala
mități și a stabili măsurile ce 
se impun cu prioritate pentru 
ca efectele inundațiilor să fie 
in cit mai scurtă vreme lichi
date și lucrurile să reintre pe 
făgașul lor normal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de to
varășii Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Vcrdeț. Janos Fa- 
zekas și Iosif Banc, întreprind 
o vizită operativă de lucru, in 
cîteva din zonele afectate de 
revărsări.

La sosirea pe aeroportul din 
Cluj, conducătorii de partid și 
de stat sînt informați de către 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, 
Aurel Duca, despre situația con
cretă din județ; se arată că 
măsurile energice întreprinse, 
pe multiple căi, au redus mult 
din pagubele pricinuite de fu
ria apelor.

Cu un elicopter, conducătorii 
de partid și de stat se îndreap
tă spre Valea Mureșului, 
încă de departe, oțhiul surprin
de o întindere imensă de apă, 
de un galben murdar care aco
peră arături, șosele, căi ferate. 
Mulți din copacii de pe margi
nea șoselelor au fost smulși din 
rădăcină și tirîți de șuvoaie, se 
văd case prăbușite, iar altele își 
arată din ape doar coama aco-

perișului, Frumosul oraș Alba 
Iulia se află in bună parte sub 
apă.

Privești și nu-ți vine să dai 
crezare ochilor : pe străzi se 
umblă cu bărci și plute impro
vizate, cu mașini amfibii. Gara, 
parcul central, cartierele din 
partea de sud-est ale orașului 
sînt de nerecunoscut.

Elicopterul aterizează pe pla
toul de pe cornișa nordică a 
Mureșului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat sînt intim-, 
pinați do un mare număr de 
cetățeni, mulți din ei numărin- 
du-se printre cei sinistrați. To
varășul Nicolae Ceaușescu dis
cută cu ei, le adresează cuvinte 
de îmbărbătare, arătindu-le că 
numai unindu-și eforturile, prin 
muncă organizată, pot să înlătu
re cît mai repede urmările cala
mităților. Cetățenii sînt asigurați 
că, în strădaniile lor pentru 
refacerea gospodăriilor distruse 
se vor bucura de grija și spri

jinul partidului și guvernului.
Primul secretar al Comitetu

lui județean Alba al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean. Gheorghe Homoș- 
tean. îl informează pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu că, in 
pofida situației neobișnuit de 
grele create de inundații, viața 
decurge normal. Cetățenii au 
asigurate alimentele nece
sare, apa potabilă. Măsurile de 
urgență aplicate au dat rezul
tate. Cei aflați în situații cri
tice' au fost salvați; țoate 
animalele au fost evacuate la 
timp. In întreprinderi și insti
tuții lucrul nu a încetat decit 
in puține locuri.

Intr-o autoamfibic militară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători străbat apoi 
artera principală a orașului: la 
Comitetul județean de partid se 
poartă o discuție cu oficialită
țile locale, se fac recomandări 
in legătură cu modul cum tre-
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In legătură cu situația 
inundațiilor din țară

ÎNCHEIEREA VIZITEI II ROMANIA 
A PREȘEDINTELUI 

llll'IIBIICII ZAMBIA,
DII. KENNETH DAVID MUIA
/■

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri dimineața s-au încheiat 

convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă. Cei doi șefi

de stat și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele fructuoa
se ale vizitei întreprinse in 
(ara noastră de președintele Re
publicii Zambia, pentru dezvol
tarea prieteniei și bunelor re
lații de colaborare și coope
rare dintre România și Zambia.

(Agerpres)

Ritmicitatea
între

Urmărind realizările zilnice la extracția de cărbune, 
se observă clar că, exceptînd mina Lupeni, la celelalte ex
ploatări miniere ritmicitatea a devenit o obsesie peste care 
încă nu s-a putut trece. De ce ? Justificări cu duiumul, de 
toate culorile, căutate și dichisite cu meșteșug, susțin ca un 
piedestal statuia neritmicității care — pină cînd oare ? — 
zîmbește ironic. De ce ? Pentru că oamenilor, tncepind de 
la șefii de brigăzi, le-a intrat in singe gustul asalturilor din 
preajma decadelor și-a sfîrșitului de lună, cînd, ca prin 
minune, minusul, persistent zile la rînd în dreptul activi
tății de extracție, se preschimbă in plus. De ce ? Pentru că 
expresia „Tragem tare la sfîrșit și planul va ieși" a de
venit un adevărat leit-motiv, o floare a cărei parfum se 
pare că-i îneîntător.

. Vorbind de metamorfozele prin care minusul se pres
chimbă in plus, nu o dată de la o zi la alta, să exemplifi
căm, sprijinindu-ne pe datele cele mai recente ale lunii 
mai.

In ziua de 9 mai, minele Văii Jiului aveau un minus 
de peste 10 000 tone, pentru ca decada să fie încheiată cu 
un plus de 2 817 tone. Urmărind mai departe mersul ex
tracției după încheierea decadei, se observă cum in ziua de 
11 mai plusul scade la 954 tone, pentru ca în 12 mai să-i 
treacă ștafeta opusului său minusul, care sc instalează in 
fața a 1 456 tone. Și uite așa, fiind probabil mai simpatic 
decit fratele său, minusul se întremează pe zi ce trece, a- 
jungind in ziua de 14 mai să însumeze o răminere în urmă 
de 5154 tone. Aceasta in ce privește întregul bazin. In ce 
privește minele, situația este, de altfel, identică. In ziua 
de 9 mai nici o mină nu avea planul realizat. In 10 mai 
insă, doar minele Lonea, Uricani și Bărbăteni se mai aflau 
sub plan. Nici nu s-a încheiat bine prima decadă, cînd 
parfumul asaltului decadei a doua a început să-și pună am
prenta pe activitatea majorității minelor, astfel că, in ziua 
de 14 mai, doar Vulcanul și Lupeniul au raportat depășirea 
planului.

Față de această situație se naște, pe bună dreptate în
trebarea : dacă neritmicitatea n-a devenit cumva un joc 
asemănător cu de-a v-ați ascunselea ? Nu de alta dar prea 
bătătoare la ochi sînt aceste salturi intre plus și minus. De 
pildă, producția minei Aninoasa a oscilat intre 9 și 14 mai 
de la 2 461 tone, la -F 392 (decada) și respectiv la — 656 
tone. Același lucru se poate spune și despre minele Dilja, 
Petrila și Paroșeni.

N-ar trebui oare revăzut mai în detaliu modul de orga
nizare a procesului de producție și, o dată pentru totdeauna, 
pus degetul pe rană ? Că orice s-ar spune, s-au banalizat 
și justificările, iar argumentele pro minus, sînt cam fără

Din datele furnizate de Insti
tutul meteorologic reiese că in 
cursul zilei de 15 mai, pe 
cursul superior al Mureșului 
pină in sectorul Ocna Mureș, 
pe Someșul superior pină în 
zona Ulmeni, pe Oltul superior, in 
sectorul Sf. Gheorghe, și pe 
Șiret, pină la Bacău, apele rîu- 
rilor erau in scădere. In același 
timp, s-au înregistrat și creș
teri, cele mai importante fiind 
pe Someș, la Satu Mare, pc 
Mureș, la Alba Iulia — Deva, 
pe Olt în zona Făgăraș — Rm. 
Vilcea, și pe Șiret, în aval de 
l acău. pină la confluența cu 
Trotuș. In noaptea de 1*1 spre 
15 mai pe Prutul superior s-a 
produs o viitură puternică în 
zona Rădăuți, cota apelor ur- 
cînd aici cu aproape 4 metri.

Pentru zilele de 16 și 17 mai 
se prevede creșterea apelor pe 
Mureșul inferior în zona Deva 
— Arad, pe Prutul superior de

la intrarea în țară pină aproape 
de Ungheni, pe Șiretul Mijlo
ciu, de la jumătatea distanței 
dintre Bacău și Adjud pină la 
Mărășești și pe Olt de la Fă
găraș la Drăgășani.

în toate zonele afectate au 
continuat cu intensitate acțiu
nile pentru apărarea populației 
și a bunurilor materiale, pen
tru limitarea efectelor negative 
ale inundațiilor și înlăturarea 
acestora. Ca urmare a acestor 
acțiuni desfășurate sub condu
cerea organelor de partid și 
de stat, cu concursul a mii și 
mii- de cetățeni,,a unităților mi
litare dislocate in acest scop, 
și a gărzilor patriotice, a fost 
evacuată populația si bunurile 
materiale din zonele pericli
tate de creșterea apelor. Toto
dată, continuă aprovizionarea 
celor sinistrați cu alimente,

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 

s-a înapoiat în Capitală

K. S.

(Continuare in pag. a 3-a)

Vineri dimineață, s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, conducăto
rul delegației Republicii Socia
liste România la lucrările celei 
de-a XXIV-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc, care s-a desfășurat la 
Varșovia.

Din delegație au făcut, parte 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Florea Dumitresou, 
ministrul finanțelor. Radu Con- 
stantinescu. vicepreședinte al 
Comisiei Guvernamentale de 
Colaborare și Cooperare Econo
mică și Tehnică. Delegația a 
fost însoțită de consilieri și ex
porti.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezent i tovarășii 
Emil Drăgănescu, Janos Faze-

kas, Lconte Răutu, Iosif Banc, 
Mihai Marinescu. Ion Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului do 
Miniștri, membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul R. P. Po
lone la București.

★

La plecarea do la Varșovia, 
delegația română a fost con
dusă de Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone. P. Ja- 
roszewicz și M. Olewinski. vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Tiberiu Pe
trescu. ambasadorul României 
la Varșovia, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

In dimineața ultimei zile 
a șederii sale in România, 
președintele Republicii Zam
bia, Kenneth David Kaunda. 
însoțit de persoane oiicialc 
zambtene și române, a vizitat 
cunoscutele uzine metalurgice 
„23 August" din București.

In drum, coloana de mașini 
a trecut print r-unul din noile 
ansambluri de locuințe ale 
orașului — cartierul Titan. 
Primarul general ul Capitalei, 
Dumitru Popa, prezentînd oas
petelui stadiul construcției a- 
cestui adevărat orășel, desti
nat îndeosebi salariaților ma
rilor întreprinderi industriale 
grupate în această zonă, a 
menționat că, de la circa 
100 000 de locuitori, cit adă
postește in prezent, cartierul 
va ajunge, la incheierea lu
crărilor de dezvoltare, la 
aproximativ 250 000.

I.a sosirea la Uzinele „23 
August", oaspetele a fost sa
lutat de losil Opriș, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mușini, Gheor
ghe Dumitru, primarul secto
rului 3 al Capitalei, de con
ducătorii întreprinderii.

tn fața unei machete, ing. 
Stelian Grindeanu. directorul 
general al uzinelor, a înfăți
șat oaspeților zambieni un 
scurt istoric al întreprinderii, 
profilul și stadiul actual al 
producției. Reține atenția 
faptul că in prezent se reali-' 
zează aici o producție de 
cinci ori mai mare decit în 
1948, numărul salariaților 
crescind în acest timp doar 
cu 50 la sulă.

S-au vizitat apoi secțiile de 
aparalaj și echipament de 
frină, de mecanică grea și 
montaj locomotive — sectoare 
care realizează jumătate din 
producția totală a uzinelor. 

j Pc parcurs, șeful statului zam- 
| bian a primit detalii asupra 
i realizărilor obținute în orga- 
I nizarea producției, in meca

nizarea și automatizarea pro
ceselor tehnologice și perfor
manțele agregatelor fabricate. 
Oaspetele a aflat cu acest pri
lej că o bună parte din pro
ducția de motoare, grupuri 
electrice, locomotive se ex
portă în peste 30 de țări din 
Europa, Africa, Asia, America 
Latină.

La plecare, președintele 
Zambiei, dr. K. D. Kaunda, a 
adresat, prin cartea de onoa
re, elogii, urări de fericire și 
noi succese colectivului Uzi
nelor „23 /August".

★
Președintele Republicii Zam

bia. dr. Kenneth David 
Kaunda, împreună cu soția, 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a tăcut 
o vizită oficială în țara noas
tră, a părăsit vineri la amia
ză Capitala.

Președintele Kaunda a lost 
insoțit in (impui vizitei de

E. H. K. Mudenda, ministrul 
dezvoltării și finanțelor, M. J. 
Chimba, ministrul îndrumării 
naționale, H. Mulemba. minis
trul comerțului, A. I. Phirl, 
ministrul informațiilor, M. 
Ngalanda, ministrul protocolu
lui și funcțiunilor de stat, și 
alte persoane oficiale.

De la reședință, intr-o ma
șină deschisă, escortată de 
molocicliști, președintele Re
publicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pornesc spre Ae
roportul internațional „Bucu- 
reșli-Olopeni". Numeroși bucu- 
reșteni, aflați pe traseul ce 
duce la aeroport, au salutat 
cu multă căldură pe cei doi 
șefi de stat. Președintele 
Kaunda și președintele 
Ceaușescu răspund prieteneș
te.

La aeroport erau arborate 
drapelele de stal ale celor 
două țări. Deasupra pavilio. 
nului oficial se aflau portre
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
Kenneth David Kaunda. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urările „Trăiască . prietenia 
dintre popoarele României și 
Zambiei", „Trăiască pacea șl 
prietenia între popoare".

I.a aeroport au venit să-și 
ia rămas bun de la oaspeți. 
Ion Gheorghe Maure r, iile 
Verdeț. Janos Fazekas, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, 
George Macovescu, prlm-ad- 
junei al ministrului afacerilor 
externe, membri ai Consiliului 
de Stal șl ai guvernului, al 
misiunii române atașate pe 
lingă președintele Zambiei, 
conducători de instituții cen
trale, generali și oii [cri su
periori, ziariști.

Erau prezenți șeii ai misiu. 
nilor diplomatice, atașați mi
litari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La sosirea pe aeroport, gar
da de onoare aliniată pe pla
toul din fața salonului oficial 
prezintă onorul. Sînt Intonate 
imnurile de stal ale Zambiei 
și României, răsună 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Kenneth David 
Kaunda și președintele Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă gar
da de onoare.

Președintele Republicii Zam
bia. Kenneth David Kaunda. și 
soția sa, Belly Kaunda, iși 
iau apoi rămas bun de la 
persoanele oficiale române, de 
la membrii corpului diploma
tic.

Președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu. soția 
sa. Elena Ceaușescu, îi con
duc pe oaspeți la scara avio
nului.

Tinere in costume naționale 
oferă președintelui, soției sale 
și celorlalte oficialități zâmbi- 
ene buchete de flori. i

Luîndu-și rămas bun, cel 
doi șefi de stat își string căi-

rConiinnare in pag. a l-a)

CARNET CULTURAL
Concurs

Cine știe, 
cîștigâ1*:

G. Topîrceanu
La biblioteca Casei de cul

tură din Petroșani va avea 
loc miercuri, 20 mal, la ora 
18, un concurs gen „Cine 
știe, cișligă" (dotat cu premii) 
avind ca tema creația li
terară și personalitatea lui 
G. Topirceanu. Dotilorii se 
pot insei ie Iu bibliotecă unde 
vor găsi și materialul biblio
grafic necesar.

V 
I

ț

1
I 
î

COMERȚ
Mi ine, la ora 11, in sala 

mică a Casei de cultură din 
Petroșani va avea loc un e- 
veniment artistic deosebit: 
primul concert al formației 
de muzică de cameră. Diri
jor : Ticu V. Lucaciu. In pro
gram : piese muzicale de 
Beethoven, Mozart, Chopin, 
Grieg, Dumitrescu.

Recital

canto
Și 

pian
Elevii Școlii populare 

de artă din Petroșani 
oferă iubitorilor muzi
cii un recital de canto 
și pian, astăzi, la ora 
18, în sala mică a Casei 
de cultură.

„Pofta vine rîzînd la Hanul revistei"
-Pofta vine rizinrl la Hanul revistei" — este numele, ademenitor, al spectacolului re

vuistic in două părți pe care Teatrul muzical din Galați îl prezintă rniine pe scena Casei 
de cultură din Petroșani, la orele 17 și 20.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
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ABSOLVENȚI Al SCOLII GENERALE !
RUPUL ȘCOLAR MINIER

Ș
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Grupul școlar minier din Lupeni și-a creat in decursul anilor un binemeritat presti
giu in toată țara, datorită posibilităților de școlarizare pe care le oferă, și mai ales, a absol
venților săi care pleacă in producție cu o foarte bună pregătire tehnică de specialitate. Pentru 
a face cunoscut celor interesați condițiile pe care școala Ie are la dispoziție precum și avan
tajele oferite absolvenților săi ne-am adresat tovarășului profesor ALEXANDRU VIRGILIU 
MIRGV, director adjunct.

t) masă consistentă intr-o ambianță apetisantă... Foto : I. LICIU

Concursul pa mc.cui a devenit o tradiție in școlile pro- 
fesionale, el adună, an de an, zeci de elevi care se întrec 
intr-o probii pasionantă : însușirea profesiunii alese. Este 
un veritabil examen al talentului și preciziei, o verificare 
frontală a cunoștințelor profesionale și a deprinderilor de 
muncă practică.

La Grupul școlar minier din Lupeni evenimentul este 
așteptat cu interes, se fac pregătiri in acest sens. Mai. intii 
are loc faza pe clasă, apoi pe școală, urmind ca cei mai 
buni s-î reprezinte școala in fa-a pe {ară. Așadar, se face 
o selecție riguroasă. In acest an, faza pe școală a fost ciș- 
lioafă de Mihai Nica, anul I, Victor Dănășel, anul al ll-lea, 
Alexandru Tofănel. anul al 111-lea /toți de la specialitatea 
minei. Victor lușan. anul al ll-lea, electrician de mină, Gri- 
gore Cheroiu, anul al ll-lea, lăcătuși de mină, loi n Roman, 
anul al Ill-lea. lăcătuși de mină și alții, urmind să parti
cipe la faza pe minister ce va avea loc la Baia Mare. Cîș- 
tigătorii. pe lingă premiile care încununează munca și stră
duințele lor de a-și însuși toate tainele profesionale, au bu
curia de a se vedea aprcciați și de a contribui la perpe
tuarea prestigiului școlii, clădit cu tenacitate de alți foști 
< Zei i.

Am asistat, in atelierul de lăcătușerie, la faza pe școală 
a anului I. Proba dovedea iscusința și abilitatea elevilor, 
toți cei 1 participanți lucrau atent căutînd să realizeze nu 
numai piesa cerută, ci să-i imprime și un aspect frumos. 
Maistrul instructor ne-a oferit argumente indubitabile refe
ritoare la pregătirea elevilor: pe panouri se află scule și 
unelte prezentate in variate faze de realizare, de la materia 
brută piuă la finisare. Și toate acestea, a precizat, sint făcute 
de elevi din anul 1.

Din discuțiile pe care le-am avut cu cîțiva dintre ei am 
dedus cu ușurință că au venit la această școală dintr-o ade
vărată dragoste față de profesiunea aleasă, mulți urmind o 
muncă ce s-a transmis în familie. Gindindu-ne la posibilită
țile nelimitate de împlinire pe care le are tinărul- de as
tăzi, sint perfect realizabile visurile lui Gheorghe Boaru, 
din anul al ll-lea, clasa de mineri, care a îndrăgit meseria 
călcînd pe urmele fratelui său.

— Sint din județul Vaslui și am venit tocmai aici pen
tru a ajunge miner. In timpul cind voi lucra in producție 
pregătirea mea nu va înceta, dimpotrivă, va continua, in
tenționez să devin maistru și să absolv liceul.

In zilele noastre asemenea ginduri nu mai sint iluzii, 
ci realități in devenire. La fel ginde.se colegii lui. Valentin 
Dănășel, de 7or din Tg. Jiu. Fănel Popescu, Cornel Stoica, 
și. mai ales. Mircea Porumb care s-a înscris printre primii la 
meseria de miner și e bun la învățătură, așa cum n-au uitat 
să precizeze profesorii și maiștrii lui. Sint doar cîțiva dintre 
mulții elevi ai Grupului școlar minier din Lupeni. animali de 
idealuri, prenăt>ndu-se cu perseverență în variate meserii, ta
ler,tați și iscusiți. care pășind cu fermitate in viață, își urmă
resc cu tenacitate țelurile.

— Mai intii vă rugăm să ne vorbiți despre 
începuturile acestei școli.

— Grupul școlar minier din Lupeni continuă 
tradiția unei școli profesionale care funcționa 
in orașul nostru în urmă cu mai multe decenii. 
Clădirile actuale, așezate într-un minunat cadru 
natural, prevăzute cu toate anexele necesare, 
datează din anul 1952 Din acest an și pină in 
1955 a fureționat aici .Școala medie tehnică de 
cărbune. De la 1 septembrie 1955. prin reforma 
ii.xâțămintului profesional și tehnic, s-au creat 
condiții optime pentru practica in producție a 
elevilor și pentru asigurarea locurilor de mun
că ale absolvenților. Astăzi, grupul nostru cu
prinde o școală profesională pentru absolvenții 
școlii generale, o școală postliceală de tehnicieni 
mineri, și școala de maiștri. Dacă vă interesea
ză date vă pot spune că elevii sînt pregătiți de 
un corp didactic format din 20 de profesori, iar 
școala are un personal auxiliar format din 
100 de persoane, pedagogi, maiștri, coordonatori, 
personal administrativ etc.

— Care sint condițiile de admitere cerute can- 
didaților școlii profesionale ?

— La concursul de admitere în școala pro
fesională se pot înscrie absolvenții școlii gene
rale. limita de virstă fiind 18 ani. Concursul de 
admitere constă in probe scrise și orale la limba 
română și matematică, din materia claselor 
V—VIIL La limba română candidații primesc, 
la scris, o compunere dintr-o lectură literară 
studiată Ia clasă, și o analiză gramaticală a 
unui text ales dintr-o bucată cunoscută. La ma
tematică scrisul cuprinde un exercițiu de arit
metică și o problemă de geometrie combinată 
cu algebră. Probele orale constau : la română 
din povestirea și analiza unei bucăți din ma
nualul de clasa a VIII-a și analiza gramaticală 
a unui text, iar la matematică dintr-o între
bare teoretică de geometrie și un exercițiu de 
aritmetică și algebră. Dacă nu vor veni intre 
timp alte dispoziții, 'examenul de admitere va 
începe în data de 4 iulie.

— Ce ne puteți spune despre modul în care 
elevii efectuează practica ?

— Reforma din 1955, de care aminteam mai 
sus, prevede ca jumătate din numărul săptă- 
minal de ore de școală să fie afectate practicii.

In anul I, instruirea elevilor se face în ate- 
lierul-școală iar in anii II și III practica se face 
direct in producție, pentru munca lor elevii 
primind o indemnizație. Practica se efectuează 
sub permanenta îndrumare și supraveghere a 
maiștrilor instructori. Dip indemnizația de 
practică se reține o cotă de bani care se depune 
Ia C.E.C. in contul elevului iar la sfirșitul școlii 
cecurile sînt inminate posesorilor.

— Care sînt avantajele de care beneficiază 
elevii in școală ?

— Fiecare elev primește întreținerea gratuită 
îmbrăcăminte hrană, manuale și rechizite pe 
tot timpul școlarizării. Spre a vă face o părere 
asupra condițiilor pe care le au la dispoziție, 
trebuie să vă spunem că pentru fiecare elev al 
nostru se cheltuiesc în decursul unui an mai 
mull de 8 000 de lei Ei au Ia dispoziție o foarte 
bună bază sportivă, cuprinzind terenuri diferite, 
o sală de gimnastică, un club, o bibliotecă, un 
cabinet medical, un autobuz pentru excursii etc. 
Trebuie să subliniez că elevii noștri realizează 
dese excursii de studii și de agrement la obiec
tivele industriale și turistice din toată țara, cu- 
noscînd in felul acesta progresele tehnicii mo
derne, monumentele istorice și frumusețile na
turii.

— Care sînt îndatoririle și avantajele absol
venților ?

— Elevii admiși la școala profesională încheie 
un contract Ia începerea cursurilor cu întreprin
derile și instituțiile pentru care se pregătesc. In 
virtutea contractului, după absolvire ei trebuie 
să lucreze la aceste întreprinderi și instituții 
care sînt obligate ca, la cerere, să le asigure 
cazare în cămine și masa Ia cantine muncito
rești. După efectuarea stagiului de 3 ani foștii 
noștri elevi pot concura — avind, subliniez, 
prioritate — la școlile de maiștri mineri. Ei mai 
pot, o dată angajați în producție, să urmeze 
cursurile liceelor serale (de cultură generală, 
industriale) iar după terminare să candideze la 
concursurile de admitere în universități și insti
tute superioare de învățămînt.

— O ultimă întrebare de utilitate pentru 
orice candidat. Adresa școlii ?

— Grupul școlar minier Lupeni, strada Viito
rului nr. 27, telefon 210.

C. PASCU

I — Progresele realizate d'c 
I știință și tehnică in domeniul 
I mineritului sint înregistrate de 
■ producția efectivă in care se 
’ extinde mecanizarea și tjulo- 
I matizarea. Munca fizică bste ' 
• înlocuită de mașini .și utilaje, 
| omului ii revine sarcina de a 
I supraveghea, el se respcciali- 
Izează. își îmbogățește mereu 

cunoștințele tehnice. Aceste ra- 
Ițiuni exprimă, totalitar, și ca

racterul școlii noastre care 
cuprinde o eflorescență de me- 

| serii, exemplificată ă răminind 
I pregătirea de mecanizatori mi- 
| neri, adică oameni capabili 
| să comande. întrețină .și re- 
I,parc diferite mașini ntoderr.e 

pentru tăiere, transport etc.

Am reținut aceste afirmații 
I ale tovarășului prof. ing. Vio- 
| rel Petruță, director adjunct 
| al Grupului școlar minier din 
I Lupeni, pentru că le-am găsit 
I1 un echivalent real si convin

gător in laboratoarele și ca-' 
lunetele școlii — in toate un 

I loc de onoare ocupindu-1 con- 
I tribuția elevilor. In laboralo- 
Irul de mașini miniere'1 este' 

amenajată o veritab’lă galerie, 
secționată, cu abataj și sistem 

Ido aeraj. Perforatorul K.Ț.M., 
haveza KMP-2, un abataj la 

I scară naturală susținut cu 
| grinzi in consolă, numeroase 1 
■ planșe, toate desenate de e- 
I levi. permit o pregătire teo- 
■ retico-practică temeinică. La- 
I boraloare de protecția mun- 
■ cii, chimie, fizică-mecanică, 
I fizică-electrotehnică. cabinet 

de organe de mașini și . -.așini 
I unelte, atelier de lăcătiișerie 
■ — iată doar o parte din baza 
I tehnică a școlii care asigură. 
I însușirea adincă a meseriilor, 
I In laboratorul de exploatări

miniere și geologie un întreg 
perete mozaicat figurează o 
secțiune transversală printr-o 
mină — constituind un excep
țional material didactic intui
tiv. Faptul are o semnificație 
aparte : mecanizatorul miner 
nu mai este limitat doar la 
procesul clasic de extragere

continuitate și este confirmată 
in prezent : holul școlii este 
amenajat asemenea unei veri
tabile expoziții. Vitrinele adă
postesc lucrările de utelier ale 
elevilor, care aprpape-și de
pășesc funcționalitatea strictă 
intrind in sfera unicatelor. 
Intre vitrine și flori, uh p.a-

petrecere a timpului liber in 
mod plăcut, baza sportivă și 
sala de sport permit practi
carea multor sporturi — toate 
aceste condiții sini folosite cu 
maximum de eficiență rpali- 
zindu-sc acol ideal al societă
ții socialiste : dezvoltarea mul
tilaterală a personalității uma

în pregătirea mecanizatorilor minieri
a cărbunelui, ci posedă un o- 
rizont științific vast, are o pre
gătire geologică ce-i pensule 
să urmărească stratele și să le 
exploateze în mod rațional.

Grupul școlar minier din 
Lupeni se sprijină pe tradiția 
bunei pregătiri a cadrelor. Din 
1956 pe porțile școlii au ieșit 
peste 9 000 de absolvenți. Ca
rol Laszlo, Vasile Petcu. Pascu 
Mindrescu, Tiberiu Marghitan, 
Ioan Șaitiș. Nicolac Potroacă, 
Mircea Pera — iată doar cîțiva 
din lunga listă a foștilor elevi 
ai școlii, care prin munca lor 
in Valea Jiului sau la alte 
exploatări miniere din țară, 
au contribuit la bunul renume 
al .școlii. De altfel, inginerul 
Gh. Filip, director, și ing. Vio
rel Petruță. director adjunct, 
sînt tot absolvenți ai școlii. 
Această bună tradiție are o

nou al elevilor fruntași. Prin
tre ei i-am găsit pe Alexandru 
Tofănel, Iovu Roman, Valentin 
Dănășel, Constantin Oproiu, 
Gheorghe Ciobescu.
Precup și mulți alții care au 
cîștigat faza pe școală a con
cursului pe meserii anual or
ganizat de Ministerul Mine
lor.

Școala a devenit pentru e- 
levi o a doua familie, s-a for
mat un colectiv omogen și 
animat de același^ ideal : mă
iestria profesională care aduce 
fiecăruia satisfacții de natură 
spirituală și materială. După 
absolvirea școlii, personalitatea 
muncitorilor se poate împlini 
prin continuarea studiilor. Bi
blioteca le pune la dispoziție 
volume din toate domeniile de 
activitate, clubul oferă elevi
lor condiții de distracție și

Viorel

ne. Cantină cu hrana consis
tentă. dormitoarele curate și 
confortabile sini la rîndul lor, 
mijloace care permit elevilor 
să-și îndrepte atenția numai 
spre învățătură. Curtea școlii, 
transformată într-un parc cast 
amenajat prin contribuția vo
luntară a cadrelor didactic.-, 
elevilor și personaluhr ... -
nistrativ are un aspect odih
nitor.

Imbinîndu-se armonios pre
gătirea teoreth ă cu c<a prac
tică, de laborator, elevii au un 
fundament prețios pentru 
practica în producție. Dar și 
aici ei sînt călăuziți cu com
petență de maiștri-instructori 
și au prilejul să preia un 
frumos exemplu de la brigă
zile cele mai bune pe lingă 
care lucrează. La o masă ro
tundă ce a avut ca temă 
„Practica in producție", parti-

cipanții, ingineri de la E. M. 
Lupeni. spuneau că in zilele 
in care elevii nu merg la mi
nă II* se simte absența. Și a 
cest fapt nu este o exagerare : 
îneepind din anul al Il-lea, 
mai ales din al IlI-lea. ei sint 
capabili să întrețină și să re
pare mașinile și utilajele, com
petența lor este tot mai de
plină. Iar munca lor 
este remunerată chiar din 
timpul școlii; din anul al II- 
lea. 26 lei la suprafață. 36 lei 
in subteran pe șut: în anul al 
II 1-lea, 29 lei la suprafață. 
41 lei în subteran.

Grupul școlar mini. r din 
Lupeni continuă, în forme su
perioare tradiția miniercască 
a acestor locuri. Cu zeci de 
ani in urmă minerul era pre
gătit exclusiv în producție, 
prin ucenicie, și doar in pro
cesul de extracție clasic. Spo
radic, după necesități, apărea 
cite o școală profesională ce 
avea o viață efemeră. Abia 
înființarea școlii profesionale, 
in 1955, a devenit o instituție 
ce pregătește muncitori in do
meniul mineritului, aiil teore
tic cit și practic, ținind pasul 
cu revoluționarea tehnicii din 
abataj. In munca din subteran 
s-a produs un transfer : ac
tivitatea ce-1 externi i odinioa
ră pe miner a fost preluată de 
mașini și utilaje, minerul fi
ind. cu diferențe impercepti
bile, un tehnician, un creator. 
Și această realitate, este ilus
trată cu prisosință de structu
ra învățămîntului. de labora
toarele și cabinetele ce există 
la Grupul școlar minier din 
Lupeni.

T. SPĂTARE
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In laboratorul de mașini, utilaje și transport minier

Studiu
Cei aproape 700 de elevi ai 

Grupului școlar minier din Lu
peni au la dispoziție minunate 
condiții de recreere activă, de 
îmbogățire a culturii și de că- 
lire a organismului. La* dispo
ziția lor se află o bibliotecă in- 
sumind aproximativ 30 000 vo
lume. Pe lingă lucrările teh
nice necesare studiului această 
bibliotecă (ce poate rivaliza 
prin mărimea ei cu o biblio
tecă municipală) oferă elevilor 
cărți de beletristică, albume de 
artă, reviste și ziare. Școala 
are un club dotat cu două te
levizoare, aparat de radio, jo
curi de șah etc. De două ori 
Pe săptămină la club rulează 
filme trimise de rețeaua cine
matografică județeană . la care 
școala e abonată. In școală mai 
există o fanfară, o Orchestră 
de muzică populară și ușoară, 
o brigadă artistică, o forma
ție de dansuri, cor etc. In tri
mestrele 1 și II s-au ținut con
cursuri artistice interclase, cîș- 
tigate de anul II II > prepara
tori, care a obținut ca premiu 
o excursie cu autobuzul școlii 
prin județ.

Numeroși elevi participă la 
activitățile desfășurate in ca
drul cercurilor de foto, electro

mecanică, radio, minerit, pre
cum și a celor pe materii, pre- 
cizindu-și și dezvoltindu-și ap
titudinile.

La concursurile pe materii 
elevii școlii au obținut întot
deauna rezultate fruntașe pe 
Valea Jiului și pe județ. Anul 
acesta ei au cucerit, la faza 
pe județ, locul I la matematică 
și chimie, locul al ll-lea la fi
zică și mențiune la limba ro
mână.

Pentru cei îndrăgostiți de 

Sport 
sport școala are la dispoziție o 
bază sportivă complexă, for
mată din teren gazonat de fot
bal, o pistă circulară de 340 m 
pentru alergări, o pistă de 100 
m plat, două sectoare de arun- 
crări, două gropi de săritură in 
înălțime și două de săritură 
în lungime, apoi teren de hand- 
bpl, două terenuri de volei, un 
teren de tenis de cimp etc. 
In amenajare se află un teren 
de baschet și unul de volei. 
Mai există o sală de gimnastică 
dotată cu aparatele necesare 
și un colț sportiv care cuprin
de troleele cucerite, pină in 

prezent, de elevi, panouri de 
onoare, grafice, gazeta de pe
rete „Stadionul tineretului" etc.

Cu asemenea condiții sporti
ve pe care le-ar putea invidia 
orice școală din țară nu e de 
mirare că elevii Grupului din 
Lupeni obțin rezultate de pres
tigiu pe municipiu, județ și 
chiar pe țară. E deajuns să 
cităm citeva din acestea pentru 
a ne forma o părere despre 
sportivii școlii : la tenis de 
masă, în cadrul „Cupei speran
țelor" un elev a obținut locul 
1 pe județ, la box școala a 
obținut, la finala pe Ministerul 
Minelor, două locuri I și trei 
locuri II, Ia lupte, la aceeași 
finală pe minister, au fost cu
cerite două locuri II și trei lo
curi III etc. Printre elevii care 
s-au remarcat în mod deosebit 
pe plan sportiv amintim pe I. 
Rogoveanu și L, Cioace, cam
pioni județeni la box, Viorel 
Schiling și Dumitru Sima, la 
tenis de masă și mulți alții.

Elevii Grupului școlar Lu
peni, beneficiind de minunatele 
condiții pe care Ic au la dis
poziție, știu să îmbine învăță
tura cu preocupările cultural- 
sportive care le oferă atîtea 
clipe de majoră satisfacție.

Artă

Pregotireo profesionold se imbinâ ormo; :i« cea fizica

Pagină realizată 
la cererea Centralei 
cărbunelui Petroșani

ginde.se
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Valorificarea

DOI ANTRENORI
DOUA DECLARAȚII

PLECĂRI :

SOSIRI:

LUPENI, orele :la

SIMERIA, 19,30.la

CRAIOVA, 6.09: 7,48; 1 t.i:la orele : RUGBI
BUCUREȘTI :

LOTO
HANDBAL

FOTBAL

Mine-

S1MBATA 1G MAI

(ora 14).

RitmicitateaNu

între

(Urmare din pag. 1)

NOTE

Ospățul

Poșta redacției

popice 
judeje-

(Agcr- 
ntenției

Școala 
Liceul

Aristică GOȘEA 
corespondent

mondial 
masculin 
Brazilia, 

directă de

accelerai nr. 242 pleacă din Deva la ora 22,05, sosește 
in Petroșani la 0.06 de unde, după o staționare de 5 minute, 
pleacă Ia 0,11 și sosește in București Nord la 7,00.

Campionatul 
de baschet 
U.R.S.S. — 
Transmisiune 
la Ljubljana.

ft Trenurile directe nr. 241/242 și 2 015/2 016 de la și spre București circulă prin

Parada comediilor mu
zicale.

ruginei

— Trenul personal nr. 2 015 pleacă din București Nord la 
ora 8,13, sosește în Petroșani la 18,31 de unde, după o sta
ționare de 15 minute, pleacă la 18,46 și sosește în Simeria 
la 21,28.

!,40; 7,2-1;

— Tronul personal nr. 2 016 pleacă din Simeria la ora 6,02. 
sosește in Petroșani la 9.04 de unde, după <» staționare de 11 
minute, pleacă la 9,15 și sosește in București Nord la 18,28.

ft DAVID PASTOR, GHEORGHE DOKNESCU, Lupeni: 
Adresați-vă sectorului I.G.L. din localitate, unde sesuănle 
dv. au fost discutate cu conducerea sectorului și de unde 
veți primi explicațiile necesare.

— Trenul accelerat nr. 241 pleacă din București Nord la ora 
23.54, sosește in Petroșani la 6.32 de unde, după o staționare 
de 4 minute, pleacă Ia 6,36 și sosește in Deva la 8,30.

ORARUL
noului mers a! trenurilor de călători

valabil de la 31 mai 1970

Plecări și sosiri din și în stația Petroșani

nn
măsurile care se impuneau 
yentru redresarea situației ca 
a'.arc, extrem de neplăcute, l'n 
®it caz : mecanicul de pe încăr
cătorul cu brațe frontale din 
*!• )X>zitul gara mică Marin Sc re
fl» anu. adăugind la nepăsarea 
în ceea ce privește grija pen
tru păstrarea in bune .endițiuni 
o utilajului. _ __atările.„ m 
d:.e de la^sorviciii. 

cărcarca și descărcarea vaj 
nelur generatoare de plăți 
(hc.itc pe seama locațiilor.

Referitor la ultimul asp 
4¥in mai putea spunt . ă o bună 
parte din funiculare nu au 
funcționat deoarece nu s-a cău
tat să li se garanteze materia- 
Dul lemnos, cind vremea a fost 
pr.i'lnică pentru realizarea aces
tui lucru. Maiștrii Mircea Mo- 
șeiu, de la exploatarea Rosto- 
xr.inu 32. Octavian Moțoc. de 
Ja I’îriul Stănconilor și Dumi
tru Călinoiu. de la Sohodol Bl- 
higu. tehnicienii cu mecanis
mele Ion Cojocaru de la sec
torul Cimpu lui Neag. Ș'i loan 
Ignat, de la sectorul Lupeni. 
rm s-au străduit cum aveau 
4;itoria s-o facă să aibă forța 
de muncă ne. esarâ și atelajele 
în vederea asigurării cu stocuri 
sub linia funicularelor. Starea 
dr lucruri, total noindicată. nu 
o fost combătută cu destulă 
tărie și eficiență de către ser
viciul dc mecanizări, condus do 
ing. Ton Baliga, de către comi
tetul de duecție al unității.

Pentru îmbunătățirea activi
tății de ' iilor a U.E.L. Petro
șani în direcția realizării inte
grale la timp și de calitate a 
sortimentelor planificate, facem 
următoarele indicații. ținind 
cont de ordinea tratării pro
blemelor de mai sus :

ft Conducerea U.M.T.F. Deva 
să coordoneze nemijlocit și cu 
operativitate sectorul din 
ordine din Lupeni. atit in 
privește reparațiile și

efectuate asupra utilajelor, 
și aprovizionarea oportună 
piesele de schimb necesare, 
telierul din Hațeg trebuie 
terminat să evite orice posibi
litate tie a onora serviciile so
licitate in mod preferențial, 
cum sintem informați că se mai 
intimplă citeodată. Mai bine să 
auzim că lucrările se execută 
aici ireproșabil...

G Este necesar ca persona
lul mediu tehnic de la U.E.L. 
Petroșani să sc preocupe mai 
mult docil pină acum de soarta 
producției, de realizarea exem
plară a fiecărui sortiment in 
parte, să sc străduiască să-și a- 
propie oamenii si să-i păstreze.

ft Sc impune ca factorii a- 
parținind serviciului producție 
și serviciului mecanizări ai u- 
nității in cauză să urmărească 
cu mai multă răspundere în
deplinirea sarcinilor ce Ie revin, 
îndeosebi pe linia asigurării 
condițiilor de lucru pentru rea
lizarea la timp și corespunză
toare a tuturor indicatorilor 
lehnico-economici prevăzut i. în
lăturării neîntîrziate a oricăror 
deficiențe, dereglări în mersul 
producției, care ar putea inter
veni pe parcurs.

© Conducerea U.E.L. Petro
șani. îndrumată de organizația 
de partid, va trebui să depună 
un interes sporit in direcția 
îndrumării. coordonării i 
promptitudine și eficiență a i 
tregului angrenaj productiv, 
urmăririi pe viu și controlării 
permanente a îndeplinirii rigu
roase a sarcinilor, sub toate la
turile. do către fiecare membru 
al colectivului.

Unitate,i de exploatare a 
nul'ii Petroșani posedă Un 
nunchi de oameni capabil 
experiență in domemul valori
ficării 
no; . .
o dată ni l-a 
ce credem că 
in curînd .și 
convingătoare

iperioare a masei lcm- 
fapt pe care nu numai 

dovedit. Tată de 
ne vor fi aduse 

argumente 
această pri-

Spre LUPENI, la orele : 0,20; 5.05;

Spre SIMERIA. la orele:: 3,00; 746;

Spre CRAIOVA, la orele : 4,23; 14,17;

Spre Bl Cl REȘTI, — Trenul

GUADALAJARA 15 
pres). — Joi în centrul 
ziariștilor sportivi mexicani a- 
creditați la Guadalajara pentru 
a urmări meciurile grupei a 
3-a «lin cadrul campionatului 
mondial de fotbal s-au situat 
echipele României și Angliei. 
.Antrenamentul echipei Româ
niei a fost urmărit cu mult 
interes. Intr-un interviu acordat 
reprezentanților presei mexica
ne, prof. Angelo Niculescu a

spus : „Echipele din America 
de sud au primele șanse de n 
cuceri trofeul. Atmosfera de 
aici »'sf<> favorabilă fotbaliști
lor brazilieni, urugtia.venj și 
mexicani. Dintre echipele eu
ropene consider câ cele ale 
gliei și R. F. a Germaniei 
cele mai puternice".

După un antrenament 
lecționatei Angliei, s 
Ramsey, antrenorul echipei, 
declarat următoarele : „Echipa

mai bună ca in amil I966 
cind am cucerit cupa Jules 
Rimei". Indiferent dacă vom 
pierde sau vom ciștiga, ‘vhipa 
noastră va desfășura un ioc de 
clasă".

sportive

Roșiori.
ft Din statia Lupeni trenurile de persoane pleacă spre Petroșani îa orele : 2,09; 6,50; 

3,19; 14,31; 1641; 19.25; 22,52.

Șliinla Petroșani susfine la 
ora 12,15, pe terenul din Lo
nea, al doilea meci consecutiv 
acasă. Parteneră de intrecere : 
C.S.M. Sibiu.

La Lupeni, in cadrul diviziei 
li, echipa Minerul din localita
te primește replica lormafiei 
C.F.R. Brașov.

jul Petroșani, are loc incc- 
pind de la ora 8 pe arena Uti
lajul. După cum sc știe, dumi
nica trecută, la Oradea, popi
carii de la Utilajul au pierdut 
la o diferență substanțială de 
378 p.d.

ATLETISM

Pe pista de atletism a stadio
nului Jiul se dispută dimineața 
clapa municipală a capionalu- 
lui national al juniorilor III 
(copii).

PRONOSPORT
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Cu ani in urmă, s-a luat 
măsura desafectârii (încetării 
activității și lichidării utilajului) 
fostei centrale termice „Var- 
nița” din Petroșani. Este ade
vărat că hotârirea respectivă 
o fost adusă la îndeplinire, 
cam încet, dor, totuși instala
țiile interioare ou fost de
montate și casate. Insă, au 
mai rămas — pradă ruginei
— cantități însemnate de 
conducte, prin care se făcea 
pe timpuri oducțiunea apei 
de răcire pentru turbine și 
jefularea apei folosite, părți 
din instalațiile de aprovizio
nare cu cărbune etc. Din 
toate acestea, nefolosite de 
oni de zile. RUGINA se ospă
tează copios !

Oare ou ar fi mai renta
bilă recuperarea acestor insta
lații metalice și predarea lor 
ocoio unde trebuie ? Doar 
furnalele Hunedoarei au ne
voie zilnic de metal vechi — 
pentru a p.oduce oțel nou
— și este o acțiune mai folo
sitoare decit privirea pasivă 
o... ospățului ruginei !

Plecat din localitate pentru a- 
numite treburi, Marin Anglte- 
lescu s-a întors la domiciliul 
său din Uricani. Nu mică i-a 
fost mirarea și supărarea cind 
a găsit ușa de la locuință spar
tă și mai multe obiecte lipsă 
la... inventar. Păgubașul a anun
țat organele locale de miliție 
care și-au început fără zăbavă 
cercetările. După citeva zile 
s-a găsit urma făptașilor. Erau 
trei : Petre Popescu, și Victor 
Popescu din Craiova, avindu-1

măsură
i i evidentele Secției de 

distribuire a energiei elec
trice, Boilor Geza, domiciliat 
in Petroșani, strada Aurel 
Vlaieu nr. 21, nu figura decit 
cu un singur bec. Deși a lost . 
in nenumărate r iaduri somat 
să se prezinte la S.D.E.E. pen

sii uaj ia, 
deranjat 

încheie

M. S.

Iru a-și clarifica 
„abonatul" nu s-a 
nici cel pujin să-și 
contractul pentru furnizarea 
energiei electrice. In urma 
unui control inopinat Ia do
miciliul acestuia s-a consta
tat că posedă și alte surse 
de consum ca: telex iz.or, a- 
parat de radio, frigider, lier 
de călcat, mașină de spălat 
și pe lingă acestea nume
roase becuri electrice. Inten
ția de sustragere de la plata 
consumului real de energie 
electrică era exidenlă. Pe 
măsura intenției au decurs și 
consecințele: calcularea re- 
troaclix ă a consumului pe 
timp de trei ani, precum și 
amendarea corespunzătoare a 
abonatului...

Deschiderea emisiunii. 
Microa van premieră. 
Emisiune in limba ger
mană.

Cheia orașului 
siunc de încheiere 
concursului. Premierea 
echipelor clasate pc pri
mele locuri.
Telejurnalul de seară.
Tele-enciclopedia.
Film serial : „Rocam
bole" (II).

Porțile de Fier 
portaj TV.

Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.

s

I
l

Terenul de zgură roșie de 
la stadionul Jiul găzduiește la 
ora II ini finirea dintre echipe
le feminine Jiul Petroșani și
Chimia Făgăraș, contînd pentru 
campionatul diviziei B. In des
chidere au loc meciurile din 
campionatul municipal școlar: 
Școala sportivă II Petroșani — 
Liceul Vulcan (lele) și 
sportivă II Petroșani — 
Lupeni (băie(i).

vă informează
în ultima perioodă, multi participanți din județui 

nostru au obținut premii Io LOZ IN PLIC. Dintre aceștia :
® Remus Simoie - din Vaidei ;
& Vasile Manole — din Deva

au cîștigat, cu 6 lei, cite un autoturism „Docia 1 100" 
fiecare ;

Jucind la seriile obișnuite, cu 3 lei lozul :
9 Elisabeta Saiga — din Hunedoara, a cîștigat 

20 000 lei ;
Q llie Dobra - din Brad, a ciștigat 10 000 lei ;
â? Aurel Pătrășcanu — din Orăștie ;
@ Nicolae Boboc — din Sălaș-Hațeg ;
@ Milente Secoșan — din Lupeni ;
® Ion Constantin — din Petroșani ;
9 Mircea Lupea — din Valea — Brad ;
9 Gavriș Artur — din Sarmizegetusa, au cîștigat cite 

5 000 lei fiecare.
Jucind cu regularitate la LOZ IN PLIC și dumnea

voastră puteți obține un premiu mare.

La Lupeni, pe terenul 
rul, se dispută la . ora 11 cea 
de-a 25-a etapă a campionatului 
diviziei C între Minerul lupeni 
și U. M. Timișoara.

Campionatul județean de fot
bal programează în Valea Jiu
lui următoarele partide: Mine
rul Vulcan — C.F.R. Simeria, 
ora 11 ; Minerul Aninoasa — 
Preparalia Petrila, aceeași oră ; 
Parîngul Lonea — Constructorul 
Lupeni, ora 10.30.

Pe terenul din Petrila se dis
pută, la ora 10, Inlilnirea din 
cadrul campionatului national 
al juniorilor dintre formațiile 
Jiul Petroșani — Metalul Top- 
lef, iar pe terenul din Lonea 
— partida dintre Știfnfa Petro, 
șani — Minerul Lupeni

vinde

în orice anotimp
proteine, zaharuri și grăsimi 
alimentar valoros, furnizind

ÎNGHEȚATA

© ION FIȚA, strada Paringului, nr. 10, Petri.a : N -am 
interesat la conducerea minei la care lucrați și am aflat 
că cererea dv. se află in curs de rezolvare, in sensul că vi 
se va acorda prioritate in repartizarea unei locuințe cores
punzătoare.

© ANONIMĂ, Lupeni : „Sint căsătorită, eu mă ocup 
cu gospodăria, iar soțul meu lucrează la Paroșeni unde cîș- 
tigă destul de bine dar banii nu-i aduce acasă, ii bea pe la 
diferite locuințe."

Era bine dacă pe lingă toate amănuntele ce le-ați scris 
ne-ați fi comunicat unde locuiți, cum vă numiți etc.

O MARIA DRĂGIIICI, Aleea Plopilor, Lupeni : 
avem cunoștință de zicala despre care ne scrieți. Fină una 
alta, dacă comitetul de bloc nu face nimic pentru menține
rea curățeniei, adresați-vă organelor locale ale consiliului 
popular orășenesc.

® F. A., pensionar, Lupeni : Ne scrieți că în autobuze, 
nici călătorii mai tineri și nici personalul de bord (taxa
toare. controlori de bilete) nu dovedesc înțelegerea cuve
nită față de călătorii mai vîrstnici sau suferinzi. E regre
tabil !

ft C. DURLĂ, Lupeni : Cele sesizate de dv. se află în 
atenția redacției.

© CONSTANTIN BANCAN. sir. Independenței, bloc 
43. ap. 20, Petroșani : Din evidențele I.G.C. nu rezultă că 
ați plătit mai mult decit taxele cuvenite. Pentru a vă edi
fica pe deplin adresați-vă serviciului „Debite" al I.G.C.

ft CONSTANTIN V1CO, ELENA VASILE, Lupeni : Se
sizările dv. au fos aduse la cunoștința conducerii I. G. C. 
pentru a se lua măsurile necesare.

ft CAROL SZEKEL1, Petrila: Ne scrieți că în urma 
intervenției unei echipe de electricieni a S.D.E.E. pentru 
repararea unei avarii, nu a mai fost verificată tensiunea 
energiei furnizate, fapt pentru care lămpile mai multor 
televizoare s-au ars. In continuare ne indicați și cîțiva ve
cini care pot depune mărturie despre aceasta. Nc-am inte
resat la conducerea S.D.E.E. de unde am aflat că, singura 
mărturie valabilă o poate constitui procesul verbal de 
constatare încheiat de cooperativa meșteșugărească care a 
reparat televizoarele. Numai pe baza acestei constatări se 
pot emite pretenții față de S.D.E.E.

ft PENEL CRIȘAN, str. Dărânești, nr. 19, Petroșani: 
Pentru a intra in posesia garanției ce ați depus-o pentru 
furnizarea de energie electrică, adresați-vă I.G.C. Mențio
năm să sumele reprezentind garanții depuse cu ani in urmă 
nu au lost preluate în întregime de S.D.E.E lichidarea lor 
urmind să sc Iacă astlcl de către întreprinderea de sospo- 
dării* comunală.

POPICE
Returul inlilnirii de 

dintre reprezentativele 
felor Bihor și Hunedoara, res
pectiv l.C.O. Oradea și Utila-

lu- 
munci in schimb in 
unde vor fi păziți ca 
să-i fure cineva...

la curățenia orașului I Nu 
ambalajul înghețatei la intîmplare, ci folosiți 
destinate acestui scop instalate pe străzi îtf 
apropiere a tonetelor de vinzare a înghețatei.

plus și minus

M. ȘTEFAN

NOTE

cu activitate 
organizarea 

producției 
credem 
aibă l< 
ritmică

ca aliat pe Iacob Tănase 
Constanța. Potrivit afirmațiilor 
lor, veniseră .să lucreze” în 
Uricani. După cum se vede au 
„lucrat" (a se citi furat) la Ma
rin Anghelescu. N-au lucrat 
mult la Uricani și nici nu au 
perspectiva apropiată să 
creze. Vor 
altă parte, 
nu cumva

vlagă. Prea s-a împământenit jo
cul de-a „uite plusul, nu e plu
sul", joc ce nu aduce decit 
prejudicii și de ce să nu re
cunoaștem, in perioada asalturi
lor, mai ales la sfirșit de lună, 
dezorganizarea procesului de 
producție.

Pentru ca ritmicitatea să de
vină japt împlinii, se impune, 
considerăm noi, o activizare a 
comitetelor de direcție, pe mă
sura sarcinilor, o deplină mo
bilizare a tuturor factorilor de 
care depinde realizarea ritmică 
a planului, incepind de la șefii 
de brigăzi, la directorul minei. 
Un cuvint holurilor in impul- 

--------- realizării ritmice a 
ă co-

sionarea 
planului trebuie să-l aibă 
muniștii, organizațiile și comi
tetele de partid, de la fiecare 
mină. Că prea s-a vorbit mult 
de ritmicitate și prea s-au fă
cut pufine pentru a o stăpini 
cum se cuvine. Și-apoi fiecare 
mină se laudă 
susținută privind 
științifică a 
muncii, care, 
și trebuie să 
cu realizarea 
nilor de plan.

Prin conținutul bogat în 
ÎNGHEȚATA este un produs 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atit de necesare in orice anotimp.

Conținutul ridicat în vitamine (A4-D), in săruri orga
nice, in special de calciu și de fosfor, în proteine (din 
lapte și smîntină) mărește valoarea nutritivă a înahețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT I

Atenție însă tonsumatori, 
aruncați 
coșurile 
imediata

Una din cerințele însemnate 
ale asigurării fluctuației trafi
cului' rutier intr-o localitate, 
este marcarea și semnalizarea 
corectă a străzilor și traseelor 
pe care se poate desfășura cir
culația auto, și. in special cir
culația in tranzit.

Pettoșaniul este un punct în
semnat de tranzit pentru circu
lația rutieră de persoane și 
mărfuri pe linia drumului na
țional D.N. 66. Zilnic, trec prin 
orașul nostru zeci de autocami- 
<> n •, turisme, autobuze pe ruta 
Simeria—Craiova și invers. 
Datorită faptului că. in oraș, 
circulația este deviată pe o ru
tă ocolitoare, prin citeva stră
duțe destul de anonime, asi
gurarea unei bune semnalizări 
cu indicatoare, devine cu atit 
mai necesară. Și, totuși...

La intilnirea străzilor Cloș
ca și Mihai Viteazul, indicatoa
rele de direcție lipsesc : auto
mobilistul este pus in dilemă 
- - să cotească la stingă ? la 
dreapta?, iar cind vine dinspre 
Tg. Jiu, atunci nu știe dacă 
trebuie să vireze la dreapta (pe 
strada Cloșca) așa să meargă 
încă o stradă înainte... (atunci 
ar intra însă in strada Crișan, 
care l-ar duce spre gară, deci

o direcție greșită pentru cel 
care tranzitează doar orașul 
nostru). O situație asemănătoa
re intilnește și automobilistul 
care, venind dinspre piață, pe 
strada Vasile Boaită, ajunge la 
strada Ion Creangă și vrea să- 
și continue drumul spre defi
leu : la stingă zărește un as
falt destul de deteriorat iar la 
dreapta un drum de beton in 
bună stare : pe care să apuce 
ca să iasă in. șoseaua princi
pală de tranzit ?

...In această perioadă de în
ceput de vară, pe .șoseaua D.N. 
66, prin Petroșani, încep să 
treacă tot mai mulți turiști au- 
tomobiliști — o bună parte din 
ej străini ! De aceea, este nece
sară completarea indicatoare
lor de circulație și de îndru
mare a traficului rutier. ea 
aceasta să se desfășoare in bu
ng condițiuni.
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.itcrizarc arc loc 
cu cetățenii o- 

ia Iul ia. după caic 
• zbor se îndreaptă 

— urmind pină la Tîrnăvcni 
cursul Tirnavei — spre Tg. Mu
reș. Și in această zonă întil- 
nești aceleași imagini : pretutin
deni. apele revărsîndu-sc vije
lios. oameni care luptă împo
triva lor cu îndîrjire. cu c- 
roism.

Vestea că tovarășul Nicolae 
Coaușescu va vizita orașul Tg. 

s-a răspindil rapid. Sute 
de localnici ies pe străzi 

pentru a-i saluta pe oaspeți, 
pentru a-ȘÎ exprima mulțumirea 
că in aceste momente de grea 
încercare conducătorii dc partid 
și de stat se află in mijlocul 
lor.

Primul popas arc loc la fabri
ca dc conductori electrici din 
cadru] întreprinderii ..Elcctro- 
mureș*. unitate greu lovită de 
furia apelor. Tn hala prin care 
pășim acum apa a atins aproa
pe un metru înălțime. Și totuși, 
deși n-a trecut decît o zi de la 
retragerea valurilor, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii între
prinderii au pornit, la chema
rea organizației de partid, să 
înlăture grabnic stricăciunile. 
Bărbați și femei, ajutați de os
tașii unei unități militare. în
depărtează nămolul lăsat dc 
ape. spală și curăță fiecare ma
șină in parte, refac bobinele 
motoarelor electrice, recondițio
nează cablurile salvate de sub 
epă.

Tovarășul Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, infor
mează pe conducătorii dc partid 
și de stat despre măsurile lua
te pentru normalizarea situa
ției. pentru reluarea producției 
tn col mai scurt timp. Se evi
dențiază abnegația, hotărîrea și 
dăruirea cu care muncitorii din 
secții au luptat și luptă pen
tru a înlătura efectele inunda
ției: se arată că s-a stabilit un 
plan de cooperare a întreprin
derilor din această ramură pen
tru ajutorarea unității vizitate 
în vederea aprovizionării, in or
dinea urgenței cu materii 
prime Și materiale necesare re
punerii în funcțiune a fabricii.

Aceeași este atmosfera și în 
secțiile electrocalorice. Aici, nu
mai cu o seară înainte apa ur
case la un metru înălțime. Se 
stabilesc măsurile operative ne
cesare pentru reluarea urgentă a 
producției. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat discută și 
analizează îndeaproape posibili
tățile de a facilita reintrarea 
în funcțiune. în cel mai scurt 
timp, a întregii întreprinderi.

...Aleea Carpați — o zonă 
nouă a orașului, în care apele 
revărsate au atins cote neobiș
nuite. ajungînd in unele locuri 
ia nivelul primului etaj. Și 
aici, ca și în alte cartiere, au 
fost înregistrate impresionante 
fapte de eroism pentru salva
rea oamenilor și a bunurilor 
materiale. Acum, locuitorii car
tierului muncitoresc ajută, cu 
mic cu mare, la înlăturarea e- 
fectelor inundației: imediat du
pă retragerea apelor au fost a- 
menajate chioșcuri alimentare, 
care vor funcționa pină la re
luarea activității unităților co
merciale.

Secretarul general al parti
dului și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează apoi 
fabrica de mobilă „23 August". 
Cu eforturi eroice, colectivul 
acestei întreprinderi a reușit să 
ridice un baraj de protecție în 
juru] halelor, întîrziind cu cî
teva ore valul de apă; profi- 
tîndu-se de acest răgaz, au pu
tut fi salvate numeroase uti
laje. precum și produse desti
nate exportului. Totuși, pagu
bele numai în mijloacele fixe 
ale întreprinderii sint evaluate 
la circa 50 milioane lei.

Directorul general al Combi-

în legătură

naiului dc exploatare și indus
trializare a lemnului din Ta 
Mureș, Ioan Florca, insoțindu-l 
pe conducătorii dc partid și dc 
stat, îi informează despre sta
diul actual al lucrărilor ce se 
întreprind pentru reluarea grab
nică a producției. O ma
rc parte din secțiile în
treprinderii sint pe punctul 
de a-și relua activitatea. Un 
mare accent se pune pe refa
cerea instalațiilor de energie și 
dc apă industrială. Muncitorii 
și tehnicienii, salariații între
prinderii, care se află în toiul 
muncilor pentru redresarea ac
tivității — se adună in jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
cxprimîndu-și satisfacția câ. in 
aceste clipe dificile, secretarul 
general, conducerea dc partid 
și de slat se află alături de ci.

Secretarul general al parti
dului. ceilalți conducători de 
partid și de stat discută 
cu cadrele de conducere ale în
treprinderii, cu specialiști, 
despre măsurile ce se impun 
pentru readucerea la normal a 
activității fabricii. Se conturea
ză o serie de acțiuni imediate. 
Reiese, din discuții, că măsurile 
luate vor crea condiții ca. în- 
cepînd dc săptămîna viitoare, 
cunoscuta fabrică dc mobilă din 
Tg. Mureș să poată livra din 
nou produse.

In piața din fața Comitetului 
județean de partid s-au adunat 
mii dc locuitori ai orașului — 
români, maghiari și de alte 
naționalități — care fac tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători dc partid 
și dc stat o caldă și însufle
țită primire. De la balconul se
diului Comitetului județean de 
partid, ia cuvîntul primul-secre- 
tar al Comitetului județean. 
Nicolae Vereș. In numele lo
cuitorilor județului, el adresea
ză mulțumiri partidului și sta
tului. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinul dat la înlăturarea greu
tăților pricinuite de inundații. 
Primul secretar al Comitetului 
județean exprimă, totodată, an
gajamentul solemn al tuturor 
locuitorilor județului de a face 
tot ceea ce le stă în putință 
pentru ca. in scurt timp. întrea
ga activitate să reintre în nor
mal.

In aplauzele puternice ale ce
lor prezenți, a luat apoi cuvin- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a spus :

Dragi tovarăși, cetățeni ai 
municipiului Tîrgu Mureș,

Aflîndu-mă in mijlocul dum
neavoastră în aceste împreju
rări. cînd municipiul și jude
țul Mureș, ca de altfel și alte 
județe din această parte a ță
rii. au avut de suferit în urma 
calamităților naturale, doresc să 
vă adresez un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

Am văzut desigur, acum, 
după ce apele au început să 
se retragă — atît în municipiul 
dv. cit și in alte lo
calități din județ — ce mari 
pagube au provocat inundațiile. 
Am văzut totodată, cu multă 
satisfacție, cum toți cetățenii, 
toți oamenii muncii din județ, 
împreună cu armata, au luptat 
și au reușit să reducă mult 
din pabugcle pe care le puteau 
prîcinui apele. De aceea, doresc 
să adresez felicitări tuturor ce
tățenilor. ostașilor, gărzilor pa
triotice. tineretului, care în a- 
ceste momente grele au fost la 
datorie, au muncit cu eroism, 
reușind să salveze cît mai mult 
din avutul întreprinderilor și 
unităților noastre socialiste, au 
făcut față acestor situații deo
sebit de dificile.

Desigur, tovarăși, că acum în 
fața județului dv., ca și în a altor 
județe, a țărănimii de pe aceste 
meleaguri, se pune sarcina de a 
lichida în cel mai scurt timp 
urmările acestei calamități. Tre
buie să vă spun că Comitetul 
Central al partidului, guvernul ! 
țării au luat măsuri și vor a- 
corda tot ajutorul spre a face 
ca, în cel mai scurt timp, si-

luația în această parte a Urli 
să reintre în normal. Sinlem 
convinși că acest ajutor v.i fi 
folosit cit mai bine de organi- 
sațiile de partid, dc muncitori 
și ingineri, de țărani, de toți 
oamenii muncii din județ, că 
vom reuși într-o perioadă 
scurtă să refacem toate insta
lațiile avariate, incit să facem 
ca activitatea, viața să-și reia 
cit mai neîntârziat cursul firesc.

Vom căuta să venim în aju
torul cetățenilor ale căror lo
cuințe au avut dc suferit în 
mod deosebit. Acestora le vom 
acorda tot sprijinul necesar. Va 
trebui, totodată, ca și Comite
tul județean dc partid, Consi
liul popular județean, toate or
ganele noastre de partid și de 
stat să acorde un larg ajutor 
cetățenilor Respectivi spre a pu
tea să-și pună în ordine gospo
dăria. casele. în așa fel incit, 
din toate punctele dc vedere, 
să lichidăm urmările situației 
grele prin care ați trecut.

Nu-mi propun să vorbesc a- 
cum mai mult, tovarăși. Doresc 
să vă urez la toți succes în 
munca dumneavoastră pentru 
readucerea la normal a între
gii activități din județ. Vă do
resc tuturor multă sănătate și 
fericire.

Aplauzele prelungi care sub
liniază cuvintarea secretarului 
general al partidului exprimă 
recunoștința celor prezenți 
pentru sprijinul ce le-a 
fost acordat, sentimentul de 
certitudine că. acționînd în spi
ritul indicațiilor primite, vor 
învinge greutățile, vor lichida 
urmările calamităților naturii.

La sediul Comitetului jude
țean de partid are loc apoi o 
consfătuire de lucru. In tot a- 
cest timp, mulțimea a conti
nuat să rămînă în piață, aș- 
teptînd reapariția secretarului 
general, a celorlalți conducători 
dc partid și de stat.

După consfătuirea de lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu s-a 
îndreptat pe jos spre centrul 
orașului. Sute și mii de cetățeni 
salută cu căldură pe secretarul 
general al partidului, pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat.

îmbărbătați dc vizita făcută, 
locuitorii orașului și județului 
Mureș și-au manifestat hotărî- 
rea dc a munci fără preget în 
vederea reluării cît mai grab
nice a activității de producție 
în toate întreprinderile afec
tate de inundație, pentru nor
malizarea vieții în întregul ju
deț.

N. Popescu-BOGDANEȘTI

SAIGON 15 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Co
mandamentului militar de la 
Saigon a dezvăluit oficial că la 
două zile după lovitura de 
stat împotriva prințului Sianuk 
forțele saigoneze au declanșat 
în secret operațiuni militare 
în Cambodgia. Patru operațiuni, 
care nu au fost niciodată a- 
nunțate pînă acum, 
lansate succesiv în Delta Co- 
chinchineză, iar trupele 
pătruns pe o distantă de 3—5 
km in Cambodgia, a precizat 
purtătorul de cuvînt.

La 20 martie — la două zile 
după lovitura de stat — a fost 
declanșată prima operațiune 
„Cuu Long", iar alte atacuri 
au urmat în zilele de 13, 21 și 
29 aprilie.

Agenția France Presse rela
tează că un număr și mai mare 
de operațiuni ale trupelor sai
goneze au avut loc pe mal 
multe fronturi din Cambodgia, 
fără să fie anunțate în mod pu
blic. In mai multe rînduri, zia
riștii au constatat că- forțele

au fost

au

cu situația Pe scurf
inundațiilor din țară
(Urmare din pag. I)

demedicamente, materiale 
construcții etc.

In județele Alba și Hunedoa
ra, unde cota apelor Mureșului 
a depășit maximele înregistrate 
pînă acum, mii de oameni ai 
muncii și alături de ei ostași, 
lucrează neîntrerupt, dind do
vadă de abnegație și curaj, 
pentru evacuarea populației din 
localitățile de pe Valea Mu
reșului. La Deva au fost inun
date aeroportul, abatorul și ci- 
teva străzi din partea de est a 
orașului. Unități agricole și im
portante terenuri din lunca 
Mureșului se află, de asemenea, 
sub apă. La apelul comanda
mentului județean pentru pre
venirea inundațiilor, in orașul 
Piatra Neamț, de exemplu, sute 
de cetățeni și ostași au lucrat, 
înfruntind cu bărbăție șuvoaiele 
dezlănțuite, la evacuarea apei 
pătrunse în stația de pompare 
din oraș, asigurînd funcționarea 
ei la întreaga capacitate.

In zonele in care apele s-au 
retras oamenii muncii au tre
cut cu aceeași hotărîre. care

i-au unit in fața pericolului, 
intr-o emoționantă solidaritate 
umană, la remedierea - avarii
lor pentru ca orașele și satele, 
unitățile de producție indus
trială și ogoarele să-și reca
pete înfățișarea obișnuită.

In întreprinderile județului 
Mureș, de exemplu, care au a- 
vut de suferit de pe urma inun
dațiilor, echipe speciale lucrea
ză cu toate forțele la curățirea 
halelor și repunerea în func
ție a mașinilor și agregatelor.

Asemenea acțiuni au început 
și în celelalte localități peste 
care a trecut furia apelor.

In zonele care continuă să 
fie amenințate, acolo unde a- 
pele nu s-au retras, ministerele, 
celelalte organe centrale și lo
cale de stat trebuie să asigure 
în continuare toate măsurile 
pentru evacuarea populației și 
a bunurilor materiale. Conco
mitent. trebuie continuate ac
țiunile în vederea înlăturării 
urmărilor calamității, asigurării 
aprovizionării normale a orașe
lor și satelor, reînceperii pro
ducției și reintrării neintîrzia- 
te în activitatea normală.

• Un nou mormînt. care 
conține osemintele unor soldați 
ce au luptat în rindurile ate- 
nienilor împotriva perșilor in 
celebra bătălie de la Maraton, 
în urmă cu aproape 2 500 de 
ani, a fost descoperit de arheo
logii greci.

B La Centrul Medical al u- 
niversitățiî din Stanford, Cali
fornia, a fost efectuată o nouă 
operație de transplantare a 
inimii. Starea sănătății pacien
tului, Erik Wainright, în vîrstă 
de 62 de ani. este satisfăcă
toare.

B Ministrul afacerilor exter
ne al Canadei, Mitchel Sharp, 
va face o vizită oficială in Iu
goslavia intre 28 mai și 1 iunie, 
la invitația secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț, anunță agenția Tan- 
iug.

Q Guvernele Republicii 
Populare Ungare și Republicii 
Costa Rica au hotărit să stabi
lească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă, anunță agen
ția MTI.

încheierea vizitei 
Republicii

președintelui 
Zambia

• Agenția PAP anunță că 
Adam Willmann, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Polone, a sosit într-o vi
zită la Roma, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Italiei.

(Urmare din pag. I)

durus miinile, se îmbrățișează. 
Urină oaspeților drum bun, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
transmite poporului zambian 
cele mai bune urări de feri
cire și pace.

De pe scara avionului, șe
ful statului zambian și 
sa răspund prietenește salu
turilor adresate de cei

solia

care

au venit să-i conducă Ia ple
care.

Avionul prezidențial a deco
lat. Pină la frontieră, aerona
va a iost escortată de avioane 
ale Forjelor Armate ale Re
publicii Socialiste România.

★
Ceremonia plecării preșe

dintelui Republicii Zambia a 
lost transmisă de posturile 
noastre de televiziune.

B Premierul francez, Jacques 
Chaban-Delmas. a primit pe 
secretarul de stat pentru apă
rarea națională al- Iugoslaviei, 
general-colonel Nikola Liubicici, 
care se află intr-o vizită oficială 
in Franța, la invitația minis
trului apărării. Michel Debre.

• La Budapesta au început 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al 
R, P. Ungare. Janos Peter, și 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Aldo Moro.

SOCIALISTE

WAP INTERNAȚIONALA

curge printre ghețuri 
de la stația „Mirnîi" 
„Vostok", situată la 
gului.

prezent la 750 
Insula Vranghel, 
cercetători, care 

stațiunea

DIN ȚĂRILE

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Expediția „Nord'70" a aviației 
polare sovietice s-a încheiat. 
Avioanele acesteia au transpor
tat pe o banchiză în derivă, si
tuată în 
nord de 
grup de 
întemeiat 
Nord-20".

Piloții expediției ,,Nord'70“ au 
efectuat in decurs de peste 
două luni 3.5 mii ore de zbor, 
au vizitat două alte stațiuni 
polare în derivă, unde au 
adus noi grupuri de cercetă
tori. alimente și echipament.

în acest timp cînd la antipol. 
în Antarctica bîntuie o iarnă 
grea, la Leningrad se lucrează 
ia completarea unei noi expe
diții spre cel de-al șaselea con
tinent. Ea va ajunge la desti
nație spre sfîrșitul toamnei a-

costul an. Membrii expediției 
au prevăzut în plan pe ’•lingă 
diferite cercetări la baze 
și efectuarea unui marș 
3 000 km cu o caravană 
tractoare și sănii, care vor 

distanta 
la stația 
Polul frl-

★
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 

în anul 1970, in Polonia urmea
ză să se obțină 4,8 miliarde 
metri cubi de gaze naturale. 
Prin mărirea capacității zăcă
mintelor aflate în exploatare șt 
prin aportul pe care îl vor 
aduce cele recent prospectate 
în voievodatul Poznan, totalul 
producției de gaze naturale al 
Poloniei urmează să se ridice 
în 1975 la 13 miliarde de metri 
cubi.

NEW YORK 15 (Agerpres). - Consiliul de Securitate 
și-a amînat ședința consacrată dezbaterii problemei ata
cului israelian asupra teritoriului Libanului, care era 
prevăzută pentru vineri ora 16,21 G.M.T.

Viitoarea ședință a fost fixată pentru luni, ora 19 
G.M.T.

La Geneva, s-au încheia!

Lucrările Consiliului Ministerial
al A. E. L. S

GENEVA 15. — Coresponden
tul Agerpres. Horia Liman, 
transmite: La Geneva au luat 
sfirșit lucrările Consiliului Mi
nisterial al Asociației Europene 
a Liberului Schimb (A.E.L.S.), 
organism economic 
pean care grupează 
Danemarca. Elveția. 
Islanda, Marea Britanic. Nor
vegia, Portugalia și Suedia. 
Participanții la dezbateri au a- 
bordat probleme vizînd activi-

vest-euro-
Austria, 

Finlanda,

saigoneze au pătruns în Canj- 
bodgia, dar de fiecare dată puț: 
tătorii de cuvînt oficiali au dey.r 
mințit aceste informații. In mo
mentul de față, adaugă agenția 
France Presse, este greu de sta
bilit cu exactitate locul unde 
operează trupele saigoneze. 
Unitățile lor încearcă să pă
trundă pe șoseaua nr. 1, între 
Noak Lung și Pnom Penh, dar 
întîmpină o rezistență deose
bit de puternică din partea 
forțelor populare de rezistență 
cambodgiene.

Harriman
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — în cursul unei au
dieri în comisia economic# 
mixtă a Congresului, Averell 
Harriman, fostul conducător 
al delegației americane Ia 
convorbirile de pace de la 
Paris în problema Vietnamu
lui, a declarat că războiul pe 
care Statele Unite îl duc în 
Indochina nu poate fi cîștigat 
pe cimpul de luptă. „Purul 
adevăr, a spus el, este că 
nu există nici o cale de 6b- 
ținere a unei victorii politice 
în Vietnam printr-o acțiune 
militară". Cunoscutul om po
litic american a declarat - că 
se alătură acelor senatori care 
au propus înghețarea oricăror 
fonduri ’ -l- *= :
lor din 
clarat 
cît mai 
trupelor __...... _ __  _
tă regiune a lumii. „Cer,

destinate operațiuni- 
Cambodgia și s-a de- 
pentru dezangajarea 
repede cu putință a 
americane din aceas- 

~ a 
spus el, ca Congresul și Ad
ministrația să întreprindă în 
săptăminile următoare acți
uni vîzînd retragerea tuturor 
trupelor americane din Viet
nam la o dată precisă". El 
s-a pronunțat pentru reluarea 
■negocierilor în vederea unei 
„reglementări serioase1’.

Potrivit informațiilor apă
rute în presa internațională, 
Manolis Glezos, membru al 
Secretariatului Comitetului E- 
xecutiv E.D.A. și fost deputat 
E.D.A., a declarat greva foa
mei pe o durată de șapte zile, 
in semn de protest împotri
va detențiunii ilegale la care 
sint supuși de trei ani de zile 
numeroși democrați greci.

Totodată, conducători 
mișcării democratice și pro
gresiste grecești și cadre ale 
Partidului Comunist ca Leo
nidas Kyrkos, Kostas Filinis, 
Dimitris Benas, Grigoris Fa- 
rakos, Lefteris Kolovos, Pa- 
vlos Nefeloudis, Arghiris Ba
ras și Gherasimos Floratos, 
întemnițați pînă acum in în
chisorile Korydallos, au fost 
transferați la alte închisori și 
închiși împreună cu deținuți 
de drept comun.

ai

tațea A.E.L.S., ca și aspecte 
ale lărgirii P.I.O. S-a hotărit 
examinarea posibilităților prac
tice de ameliorare a condiții
lor comerțului interregional cu 
produse agricole, precum și a- 
bolirea, la începutul lunii de
cembrie. a restricțiilor britanice 
la; import.

DELIII 15 (Agerpres). — In 
statul indian Maharashtra au 
continuat incidentele între co
munitățile religioase hindusă 
și musulmană. Cele mai vio
lente ciocniri s-au înregistrat 
în localitatea Thana, situată 
la 30 de kilometri nord de 
Bombay. In cursul inciden
telor, adevărate lupte de stra
dă, după cum relatează a- 
gențiile de presă, au inter
venit unități ale forțelor de 
poliție. Bilanțul neoficial al 
celor uciși se ridică la 126, 
dar se afirmă că numărul 
victimelor este mult mai 
mare.

Dezbaterile
din Senatul S. U, A.

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
In Senatul S.U.A. au început 

joi ample dezbateri în legătură 
cu politica dusă de Administra- 

' ția Nixon în Asia de sud-est. 
Senatorii vor examina. printre 
altele, un proiect de rezoluție 
prezentat de John Sherman Co
oper (republican) și Frank 
Church (democrat), care cere 
anularea tuturor fondurilor des
tinate finanțării operațiunilor 
militare întreprinse în prezent 
de trupele americane în Cam- 
bodgia. Senatorul Charles Percy 
,1 prezentat joi un alt proiect 
de rezoluție, care stipulează că 
președintele țării nu are drep
tul să trimită trupe In luptă 
fără aprobarea Congresului. 
Singura excepție se referă la 

.cazul în care S.U.A. vor tre- 
. bui să răspundă la un atac di

rect asupra teritoriului național.

Joi. la Washington a avut loc 
o întîlnire cu ușile ‘ ’’ 
între Melvin Laird, 
apărării S.U.A., Henry 
singer, consilier principal 
președintelui Nixon, 
Richardson, 
stat, cu un grup d. 
republicani, ' ' 
observatori ca o reflectare 
îngrijorării administrației . . 
de sprijinul acordat de o parte 
a senatorilor rezoluției privind 
anularea fondurilor destinate 
operațiunilor întreprinse de 
trupele americane în Cambod- 
gia. Senatorul Charles Goodell 
a declarat că în cursul întîlni- 
ril, reprezentanții președintelui 
au făcut un apel la ..respectarea 
disciplinei din cadrul oartidu- 
lui", solicitînd senatorilor re
publicani să voteze împotriva 
acestei rezoluții.

închise 
ministrul 

Kis- 
al 

și Elliot 
subsecretar de 

senatori 
de 

a 
față
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„Cei șase" abordează pentru 
prima oară ca o perspectivă 
reală lărgirea comunității lor. 
Consiliul Ministerial al Pie
ței comune, desfășurat luni și 
marți la Bruxelles, a convenit 
relativ ușor asupra fixării Io- 
cului și datei (Luxemburg, 30 
iunie) desfășurării ședinței 
inaugurale a tratativelor cu 
țările candidate. Dificultatea 
este de a schița o viziune co
mună asupra a ceea ce ar 
urma să fie o Piață comună 
lărgită cu 270 milioane de 
consumatori, cu ‘ interese și 
tendințe diverse și cu struc
turi diferite ale relațiilor po
litice și economice. In aceas
tă privință, lucrurile sint în
tr-o fază foarte incipientă. 
Doar cileva condiții obligato
rii pentru țările care intențio. 
nează să adere la Piața co
mună au fost formulate de 
Consiliul Ministerial al C.E.E.

Discuția principală, deocam
dată, s-a purtat asupra proce
durii tratativelor de aderare. 
Cine va negocia în numele 
Pielei comune : Comisia C.E.E. 
sau Consiliul Ministerial ? 
Este o Întrebare la care ultima 
reuniune a miniștrilor aface
rilor externe nu a reușit să 
dea un răspuns categoric. In 
această problemă, „cei șase" 
continuă să fie divizați. tn 
timp ce unele țări susțin ca 
„cei șase* să fie reprezentați 
la tratative de exponent ii au
torizați ai guvernelor statelor 
membre, deci de Consiliul 
Ministerial (care ii grupează 
pe miniștrii de externe), altele 
consideră necesar ca negocie
rile să fie purtate parțial sau 
în întregime de Comisia C.E.E.. 
adică de un organ suprana
tional. Există indicii că par
tizanii primei formule, care au 
în vedere inadmisibilitalea 
renunțării la atribute funda
mentale ale suveranității în 
favoarea unor organisme 
supranaționale, au deja un

important ■ ascendent. Potrivit 
declarațiilor ministrului belgian 
al afacerilor externe, Pierre 
Harmel (președinte în exerci
țiu al Consiliului Ministerial), 
misiunea de a duce tratativele 
va reveni esențialmenle Con
siliului Ministerial, care ar 
putea Împuternici la nevoie 
Comisia C.E.E. cu soluționa
rea anumitor chestiuni". Ho- 
tărirea definitivă trebuie adop
tată la 8 iunie.

Tratativele vor începe pro
babil la 30 iunie. Asupra re
zultatelor lor însă observato
rii politici sint foarte prudenți.

VIENA 15 (Agerpres). — La sediul -Ambasadei Statelor 
Unite din Viena a avut loc vineri o nouă întîlnire a de
legațiilor S.U.A. și Uniunii Sovietice participante la convor
birile cu privire la limitarea cursei înarmărilor strategice. 
Următoarea întîlnire, cea de-a noua, va avea loc Ia 19 mai, 
la sediul Ambasadei U.R.S.S.

Noul guvern
finlandez

al

HELSINKI 15 (Agerpres). — 
Incepînd de joi seara, Finlan. 
da are un nou guvern, după o 
criză ministerială de șase săp- 
tămîni. Noul prim-ministru, 
Teuvo Aura, membru al Par
tidului liberal și primar
orașului Helsinki, care a fost 
însărcinat de șeful stalului, 
Urho Kekkonen, să formeze un 
guvern interimar, a prezentat 
lista cabinetului sau. Avînd o- 
bligația de a se ocupa de prob
lemele curente ale țării pină 
la stabilirea unei înțelegeri în
tre partidele politice în vede
rea alcătuirii unui guvern per
manent, cabinetul interimar 
răspunde direct în fața șefului 
statului; el nu este obligat să 
solicite votul de încredere al 
Parlamentului. In componența 
cabinetului Aura au • ■ 
membri ai diferitelor 
politice, reprezentanți sindicali 
și ai unor organisme 
mice. Astfel, vicepremier și mi
nistru al finanțelor este P. Heto- 
maeki, directorul Confederației 
finlandeze a patronilor. Porto
foliul comerțului și industriei 
îi revine lui O. Mattila, direc
torul general al companiei

intrat 
partide

econo-

ce nu au iost finalizate deo
camdată pici între actualii par
teneri comunitari. In stîrșit, 
intrînd in Piața comună, An
glia va trebui să renunțe la 
relațiile ei actuale cu {ările 
Commonwealthului, cărora 11 
se va acorda un statut de a- 
sociere la Piața comună, asi
milat celui al statelor afro- 
malgașe. Cel puțin așa preco
nizează factorii de răspundere 
ai C.E.E., și acesta este punc
tul de vedere comun stabilit 
mărfi la Bruxelles în vederea 
tratativelor.

Or, declarațiile unor înalte

I

evitind orice pronostic favo
rabil. Rezervele lor sini deter
minate in mare măsură de 
condițiile formulate de „cei 
șase", precum și de reticen
țele 
tale 
dra, 
pare 
sint 
rării 
puțin pentru Marea Britanic 
acest lucru este indubitabil. 
Ultimul Consiliu Ministerial 
a hotărit ca Angliei să i se 
ceară, în eventualitatea aderă
rii, pe lingă sacrificiile impu
se de acceptarea politicii a- 
gricole comune, contribuții fi
nanciare substanțiale la fon
dul comun al Euratomului. De 
asemenea, „cei șase" cer ță
rilor candidate, și in primul 
rlnd Marii Britanii (ca mare 
producătoare de cărbune și 
oțel), să-și asume obligații 
privind structura și dezvolta
rea ulterioară a industriilor 
lor siderurgice și carbonifeie, 
acceptarea unor prevederi în 
domeniul politicii monetare

față de aderare maniles- 
in ultima vreme la Lon- 
Copenhaga și Oslo. Se 
că aceste reticențe nu 

străine de „prețul" ade- 
in continuă creștere. Cel

oficialități britanice, printre 
care însuși premierul Wilson, 
sint cu toiul opuse. In esență. 
Anglia nu întrevede deloc po
sibilitatea de a renunța la 
relațiile sale cu Commonweal- 
thul, in cazul intrării în Piața 
■comună. Pe de altă parte, Ma
rea Britanic respinge apriori 
ideea unei federalizări poli
tice in C.E.E. Mai mult, la 
Londra se vorbește despre or
ganizarea unui referendum 
privind aderarea Marii Brita
nii la Piața comună. avlnd 
în vedere costul ei ridicat. 
Presa engleză manifestează 
ostilitate fățișă in legătură 
cu unele condiții iormulale 
la Bruxelles in privința ade
rării. „The Financial Times", 
de pildă, care se face ecoul 
neliniștii unor importante cer
curi ale opiniei publice en
gleze, subliniază că „trebuie 
să considerăm cu toată aten
ția programul de unificare a 
comunității, întrucit aici este 
implicată, în primul rind, pier-

„Valmet" (Societatea națională 
de metalurgie). Vaino Leskinen, 
fost ministru al comerțului și 
industriei în vechiul ’ ’ ’* 
devine ministru al 
externe, iar Teemu 
primarul orașului Lahti — 
nistru al afacerilor interne.

Cîteva încercări de formare 
a unui guvern au eșuat. Astfel, 
Jura Rihtniemi, președintele 
conservatorilor, a primit, după 
alegeri, de două ori misiunea 
de a sonda posibilitățile do 
creare a unui nou guvern do 
coaliție. De fiecare dată a fost 
insă nevoit să renunțe la man
datul său, întrucît încercarea 
de a întemeia un cabinet ba
zat pe o majoritate orientată 
spre dreapta nu ar fi avut sorti 
de izbîndă în Parlament. Pe 
de altă parte, președintele Pa 
lidului social-democrat, 
Paasio, care a încercat, 
semenea, să formeze un 
guvern, a renunțat, deoarece 
nu a putut realiza o apropiere 
a punctelor de vedere ale par
tidelor politice (în special ale 
celor din fosta coaliție de 
stînga-centru).

cabinet, 
afacerilor 
Hiitunen, 

ml-

Rafael 
de a- 

oou
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derea identității britanice 
decurs de clțiva ani".

Reticență față de aderare 
se Înregistrează și în țările 
scandinave. Intr-un interviu 
acordat cotidianului „Boersen" 
(organ al cercurilor de afa
ceri din Copenhaga), primul 
minslru al Norvegiei. Per 
Borten, sublinia recent că în 
fara sa „se accentuează ten
dința in direcția adoptării u- 
nei atitudini mult mal critice 
față de C.E.E. Tot mai mulți 
sini aceia care privesc cu 
scepticism Tratatul de la Ro- 
ma și ceea ce se petrece la 
Bruxelles" (sediul organelor e- 
xeculive ale Pieței comune), 
tn același interviu, Borten n-a 
exclus o eventuală opoziție 
față de aderare din partea or
ganelor legislative norvegie
ne. „Chiar dacă „cei șase» 
vor deschide porțile de intrare 
in Piața comună, a conchis 
el, nu este exclus ca Stortin- 
gul să se opună aderării".

Politica daneză în domeniul 
aderării nu face nici ea diso
nantă față de tendința 
reținere înregistrată ' 
dra și Oslo. După 
primului ministru 
Baunsgaard. intrarea 
ța comună va afecta 
structurile economice 
le ale Danemarcei, în 
în cercurile oamenilor de a- 
faceri se apreciază că poli
tica „Europei verzi", ostilă 
importurilor, va îngusta șl 
mai mult piețele de deșt ace re 
tradiționale pentru produsele 
agrare daneze.

Avîndu-se în vedere poziți
ile substanțial diferite ale 
„celor șase" și țărilor candida
te. este de așteptat ca dezba
terile privind aderarea să fie 
dure șl îndelungate.
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