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Obiectiv major de muncă și inițiativă pentru organizațiile 
de partid și colectivele unităților economice MESAJUL

Am străbătui o primă și im
portantă etapă din acest an de 
început al actualului cincinal. 
O etapă în care organele și 
organizațiile de partid au axat 
prioritar munca politică și or
ganizatorică pe cele mai impor
tante probleme ale activității c- 
conomice, pe cele mai esențiale 
și hotărîtoare căi și mijloace de 
îndeplinire a sarcinilor de plan. 
In perioada celor patru luni — 
caracterizată de puternicul en
tuziasm, abnegația înflăcărată 
și dăruirea nemărginită în mun
că cu care oamenii Văii Jiului 
au întîmpinat și cinstit gloriosul 
semicentenar al Partidului Co
munist Român — au fost do- 
bîr.dite remarcabile succese în 
toate sectoarele de activitate 
din economia municipiului. Co
lectivele unităților economice, 
mobilizate de organizațiile de 
partid, au îndeplinit și depășit 
prevederile planului și angaja
mentele luate în întrecerea so
cialistă, furnizînd economiei na
ționale, peste sarcini, în cele 
patru luni, 39 000 tone cărbu
ne net, 8 200 tone calcar meta
lurgic, 3,2 tone fire de mătase 
artificială. Au fost, de aseme
nea. depășite prevederile la 
productivitatea muncii cu 2,1 la 
sută, iar la investiții planul a 
fost realizat în proporție de 
■108,4 la sută, ceea ce repre
zintă 33 la sută din planul a- 
riual.

O problemă economică de 
excepțională însemnătate, preg
nant subliniată de plenara Co
mitetului Central al P.C.R. din 
februarie a. c.. o constituie a- 
sigurarea eficienței schimburilor 
de mărfuri românești pe piața 
internațională — din care de
rivă sarcini de export conside
rabile, de mare responsabili
tate și pentru municipiul nos
tru. In ce măsură au fost în
deplinite prevederile de export,

în perioada care a trecut, de 
către unitățile economice din 
municipiu ce au în plan astfel 
de sarcini, care este perspecti
va realizărilor în acest dome
niu în perioada următoare, ce 
măsuri au luat în acest scop 
organele și organizațiile de 
partid, comitetele de direcție ? 
Acestea au fost problemele lua
te în discuție de ședința din 
zilele trecute a Biroului Comi
tetului municipal de partid.

Analiza făcută cu acest pri
lej a reliefat concluzia că la 
unitățile exportatoare din mu
nicipiu sînt create condiții a- 
decvate ca în acest an sarcinile 
de plan să fie realizate inte
gral și chiar depășite atît la 
planul sortimental cît și valo
ric. In acest scop organele și 
organizațiile de partid, sindicat 
și U.T.C. din întreprinderile și 
unitățile economice în cauză au 
desfășurat și desfășoară o sus
ținută muncă politică și orga
nizatorică pentru impulsionarea 
activității în sectoarele de pro
ducție pentru export. Ca urma
re a acestei munci, planul Ia 
produsele destinate exportului 
a fost realizat, în cele patru 
luni, pe ansamblul municipiu
lui, în proporție de 102 la sută. 
Cu excepția cooperativei „Uni
rea", toate unitățile cu sarcini 
pentru export și-au îndeplinit 
și depășit prevederile de plan.

Rezultatele de pînă acum sînt 
incontestabil bune, dar aceas
ta nu dă nici decum dreptul 
organizațiilor de partid și co
mitetelor de direcție, colecti
velor de muncă, la automul- 
țumire, la deconectarea de la 
ritmul alert de muncă. Dimpo
trivă. Așa cum s-a apreciat în 
analiza ședinței de birou, etapa 
următoare, reprezentînd 2/3 din 
acest an, pune în fața lucră
torilor din unitățile noastre ex
portatoare volumul cel mai ma-

re de sarcini. Se cere insis
tat. prin toate pîrghiile orga
nizatorice posibile, ca volumul 
de 
să 
chiar 
valoric 
în condiții 
cele mai bune. Cu toate că a 
obținut pînă în prezent rezul
tate pozitive, colectivul U.E.L. 
Petroșani — cu ponderea cea 
mai mare (mai mult de jumă
tate) din planul de export pe 
economia municipiului — tre
buie sățși mobilizeze întregul 
potențial tehnic și uman cu și 
mai multă răspundere și efi
ciență în perioada următoare 
pentru a produce, prelucra și 
livra întreaga cantitate de ma
să lemnoasă destinată expor
tului, punînd accentul pe sor
timentele și produsele de bază 
ale planului de producție ’ lemn 
celuloză fag, lemn construcții 
rurale, mangal, lemn pentru foc 
și traverse înguste. Revine ca 
sarcină deosebită și imediată 
conducerii și colectivului coope
rativei „Unirea" de a recupera 
cantitățile de produse nereali
zate din planul de export pe 
cele patru luni; Centralei căr
bunelui de a onora, în luna mai, 
contractul încheiat pentru ex- 

de cărbune spălat 
sortul 0—10 mm, iar 

întreprinderii de industrie lo
cală Petroșani de a asigura un 
ritm susținut producției de sche
lete pentru tabureți destinate 
exportului și a pune la 
punct producția noului sor
timent (scări metalice turnate 
pentru vizitare cămine), preco
nizat pentru desfacere pe piața 
externă.

produse 
se realizeze 

să fie 
cit și 

de

pentru export 
integral și 

depășit atît 
sortimental, 

c<ili ta te din

nume
Mihai

Ritmurile înolle ce caracteri
zează realitățile zilelor noastre, 
se impun atenției și printr-o se
rie de - să le zicem - efecte 
derivate, bogate in semnificații 
inedite.

Pretutindeni sporește numărul 
celor a căror virstă este comen
surabilă cu „istoria” noilor o- 
biective ale industriei noastre 
socialiste, asistăm tot mai mult 
la o integrare majoră în sen
surile unei politici de dezvol
tare, înțelept dirijată.

Ultimele două decenii oleră 
Uricaniului - orașul care, încă, 
își revendică cu mindrie atribu
tul de „cel mai tînăr dintre a- 
șezările Văii Jiului" - perspec
tiva unui drum continuu ascen
dent, numeroase împliniri, fun
dament sigur pentru reolizările 
viitorului.

...Imi sună-n memorie 
apropiate sufletește :
Ceucă, Ludovic Pecs, Constan
tin Grădinaru, ieri — tineri ve- 
niți din toate colțurile țării in
tr-un orășel ale cărui contururi 
fizice și sociale abia se deslu
șeau, azi — mineri unanim a- 
preciați, oameni care n-au fost 
seduși atît de pitorescul împre
jurimilor cît, mai ales, de che
marea adincurilor, legîndu-și 
destinul de cel al noilor ex
ploatări de cărbune.

La 29 de ani, Mihai Ceucă 
se mai poate considera, firesc, 
înăuntrul primei tinereți și, to
tuși, realizările sale în 12 ani 
de minerit, vasta sa experiență 
în meșteșugul, în arta mineri
tului, cum se mai spune cu 
mult adevăr, întreaga „zestre" 
strînsă poartă girul acelei ma
turități care nu ț’ne seama de 
numărul anilor. E un drum'lung 
din clipa în care a venit de pe 
meleagurile moldovene in vizită 
la un unchi și pînă a fi șeful 
brigăzii fruntașe de acum, o 
cale a creșterii, punctată, în 
egală măsură, de eforturile și 
satisfacțiile ivite în munca te
nace de extragere a unor cîm-

puri întregi de abataj, dor și 
de plopii din oraș po care l-a 
sădit cu propria mină și alături 
de care încearcă totdeauna o 
vie emoție...

L-am auzit, intimplător, deu
năzi : „Poate că o parte din 
rezultatele bune pe care le ob
țin împreună cu brigada mea 
se datoresc faptului că mă 
simt atit de legat de aceste 
locuri, pe care le-am văzut 
crescind sub ochii mei"... Cită 
căldură și dragoste erau con
ținute în cuvintele aceluia pe 
care ortacii il numesc cu a- 
fecțiune „nea Mihai". Fără în
doială, luciul cărbunelui și fru
musețea munților pe care-i vi
zitează ori do cite ori timpul 
ii permite (l-am intilnit, în do
uă rînduri, sus, la cabană...), 
sînt două coordonate ale vieții 
sale, cărora le va rămîne tot
deauna fidel.

Sînt sigur că nu mă înșel : 
atit privirea, cît și vorbele sale, 
degajă un patos greu de des
cris, o viață lăuntrică mănoasă.. 
Prețuind oamenii, ortacii îl iu
besc... Poate de acolo - zes
trea...

Mihai Ceucă se află în frun
tea unei brigăzi. Media de 
virstă a colectivului este sub 
23 de ani : loan Stroescu, Ște
fan Baciu, Gheorghe Voicu, 
tineri vrednici, temerari in lupta 
cu îndărătnicia stratelor din a- 
dine. Mihai Ceucă e un sim
bol : el este unul din numero
șii entuziaști a căror tinerețe 
vibrează la unison cu dezvolta
rea minei, a unui întreg oraș... 
El reprezintă pe unul dintre 
cei care vor pune, ca miine, 
în voloare, cîmpul minier Ho- 
biceni, creionînd astfel conturul 
definitiv al unei regiuni chema
tă, viguros, la o viață plină in 
zbaterea de aripă a zborului 
spre înălțimi pe care-l 
șurăm cu certitudinea 
țeî...

Ing B MIHAI 
E M. Uricani

Recondi(ionarea 
asfaltului

președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat participantilor la Adunarea 
Consiliului Mondial al Păcii de la Budapesta
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Am plăcerea să adresez un 
cald salut Adunării Consiliului 
Mondial al Păcii, care reunește 
reprezentanți de seamă ai for
țelor care luptă pentru pace de 
pe toate continentele.

In zilele noastre, lupta îm
potriva pericolului unui nou 
război, pentru salvgardarea pă
cii și securității a devenit cau
za scumpă a milioane și mili
oane de oameni, a popoarelor 
de pe toate meridianele glo
bului; tot mai puternic se a- 
firmă in întreaga lume noi și 
noi forțe sociale, cercuri largi 
ale opiniei publice mondiale 
care, indiferent de convingerile 
lor politice, filozofice sau reli
gioase, se ridică cu hotărîre Ia 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru apărarea înaltei cauze a 
păcii.

Republica Socialistă România 
militează activ pe arena inter
națională pentru realizarea unui 
climat de pace și securitate, 
sprijină consecvent lupta for
țelor păcii și progresului de 
pretutindeni, considerind că nu 
există astăzi imperativ mai înalt 
decît de a acționa cu energie 
pentru făurirea unei lumi fără 
războaie, din care să fie abolită 
definitiv folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța, a unei 
lumi întemeiate pe asigurarea 
dreptului națiunilor de a-și de
cide ele însele destinele, de a 
coopera nestînjenite pe baza 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale.

egalității in drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

România se pronunță cu toată 
hotărîrea pentru încetarea răz
boiului împotriva popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambod
gian, pentru retragerea trupelor 
S.U.A. din această zonă a lu
mii, pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
pentru stingerea tuturor foca
relor de încordare și conflicte 
existente astăzi în lume,

In condițiile actuale, forțele 
păcii de pretutindeni au dato
ria 
tru 
lor 
pe 
tru

de a acționa energic pen- 
reducerea cursei înarmări* 
— povară care apasă greu 
umerii popoarelor —, pen- 
a se întreprinde măsuri 

practice, concrete, pe calea de
zarmării generale, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, 
pentru normalizarea relațiilor 
și înfăptuirea securității pe con
tinentul european și în întrea
ga lume, pentru lichidarea ori-

căror forme de asuprire colo
nială și de discriminare rasia
lă, pentru întărirea păcii și co
laborării mondiale.

Poporul român este hotărît 
să-și aducă și in viitor întreaga 
sa contribuție la lupta forțelor 
păcii și progresului, la înfăp
tuirea unui climat de securita
te și colaborare pașnică întro 
popoare.

Dorind succes deplin lucrări
lor adunării dumneavoastră, fo
losesc acest prilej pentru a a- 
dresa Consiliului Mondial al 
Păcii urarea de a obține noi 
progrese pe calea întăririi și 
lărgirii colaborării forțelor pă
cii din lumea întreagă, antre
nării lor tot mai active în lupta 
împotriva planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste și colo
nialiste, pentru înfăptuirea as
pirațiilor legitime de libertate, 
progres, independență naționala 
și pace ale omenirii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe secretarul de stat

pentru afacerile externe
al R. S. F. Iugoslavia

„Om ți cetă(ean“
Clubul sindicatelor din Pe

trila Și-a propus să faciliteze 
celor interesați cunoașterea 
drepturilor și îndatoririlor 
cetățenești în cadrul temei 
„Om și cetățean". Astăzi, la 
ora 18, reprezentant al

străzii(Continoare în pag. a 3-a)

Haina Petrila

de primăvară
a Vulcanului

(Continuare în pag. a 3-a)

I. bAlan

G. DINU
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Mineri în excursie

Petru GAINA 
corespondent

cursioniștii au vizitat cu a- 
ceastă ocazie și rezervația ci
negetică de la Hațeg.

Crește 
eficiența 

transportului

Republicii 
din

Locuitorii Vulcanului se 
mîndresc, și, nu fără temei, 
cu urbea lor. La tot pasul, 
în Vulcan, te întîmpjnă azi 
noul, modernul, frumosul. 
Mai mult decît în oricare 
localitate a Văii Jiului, aici 
s-a construit intens, rațional, 
estetic. Noul cartier Coroești, 
cu splendidul său bulevard, 
cu blocurile pastelate, am
plasate în trepte, pînă sub

liul nostru popular a reali
zat o seamă de lucruri, demne 
de remarcat. Să numesc în 
primul, piațeta și parcul din 
fața consiliului popular oră
șenesc. Priviți ! (într-adevăr
— frumos; iluminație fe
erică cu lampadare pitice, 
alei asfaltate, o fîntînă ar
teziană, ingenios construită, 
multe flori, multă verdeață
— n.n.) Apoi ar fi moderni-

Interviu cu ing. Alexandru Todor; 
vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc 

Vulcan

poalele dealului poate riva
liza cu cartierele noi din 
multe orașe ale țării. Paralel 

i activitatea de construcție, 
gospodarii Vulcanului își în

trețin și înfrumusețează în
continuu orașul, cartierele, 
străzile, adăugîndu-le noi di
mensiuni de modernism și 
de utilitate. Despre noua 
față a Vulcanului am dis
cutat zilele trecute cu to
varășul inginer Alexandru 
Todor, vicepreședinte a> Con
siliului popular orășenesc.

— Pentru locuitorii Vul
canului și pentru vizitatorii 
frecvenți ai orașului, trans
formările survenite aici în 
ultima vreme au devenit fa
miliare, obișnuite. Enumera- 
ți-ne cîteva lucrări mai mari 
care au adus prospețime și 
culoare acestui tînăr oraș 
de mineri.

— Sprijinit . de Comitetul 
orășenesc de partid, consi-

zarea mai multor străzi, 
pararea și întreținera unor 
drumuri, trotuare și podețe, 
reamenajarea -și extinderea 
parcurilor, aleilor și a zone
lor verzi, plantarea a peste 
1 000 de trandafiri și a mai 
mult de 5 000 arbori și ar
buști ornamentali, confec
ționarea unor bănci pentru 
parcuri și a unui mare nu
măr de coșuri de hîrtii 
(montate pe arterele prin
cipale ale orașului), amena
jarea a 30 de puncte gospo
dărești, intensificarea lucră
rilor la stația de filtrare a 
apei de pe Valea Morii 
multe altele.

— Dar în cartiere?
— Mare parte din lucră

rile amintite s-au executat 
în cartiere. Unele acțiuni,

© In perioada 1—12 mai 
a. c. au fost transportate 
55 100 tone față de 52 300 cît 
erau planificate. Harnicul co
lectiv a oținut acest rezultat 
bun cu aceleași trenuri din 
program, prin sporirea tona
jului pe tren, lucru care a 
fost posibil, mai ales, în di
recția Tg. Jiu unde s-au în
drumat trenuri cu 2 800-3 000 
de tone. Marșrutele de Mintia 
s-au format la 2 800 de tone.

© Prin măsurile de acce
lerare a vitezei de deplasa
re a coletăriei, în stație s-a 
extins transportul paletizat 
și boxpaletizat. Astfel, s-a 
creat un depozit de palete 
și boxpalete și în curînd, do
tarea se va îmbogăți cu încă 
o transpaletă. Palele și box- 
paletele suportă sarcini pînă 
la 1 000 kg. și, în plus, pre
zintă avantajul suprapunerii, 
ceea ce conduce la o mai 
bună utilizare a capacității 
de încărcare a vagoanelor și 
a suprafeței magaziei. Deși la 
început, se reușește să se 
încarce paletizat, in medie, 
10 tone pe zi.

Printre lucrările edilitar- 
gospodărești ce se desfășoară 
în orașul Petrila se numără 
și recondiționarea asfaltului 
de pe strada Republicai, pe 
porțiunea tunel — mina 
Lonea. Pînă în prezent a fost 
terminat tronsonul de la in
trarea în oraș pînă în drep
tul complexului comercial 
din cartierul „8 Martie", ur- 
mînd ca în cursul acestei 
săptămîni să se continue as
faltarea porțiunii dintre com
plex și consiliul popular.

Paralel ou executarea aces
tor lucrări se repară trotua
rele, podețele și trecerile de 
pietoni, asigurîndu-se o mai 
bună circulație a mijloacelor 
auto și a populației.

Ștrandaiil «Ie Ia Aeroport prinde contur
Viitorul ștrand al orașului 

reședință de municipiu, am
plasat în cartierul Aeroport, 
se află într-un stadiu avan
sat de execuție. Pînă în pre
zent s-au turnat peste 280 
metri cubi de beton, ceea ce 
reprezintă cca. 80 la sută din 
fundația ștrandului, s-au să
pat 70 metri liniari canali
zări, cu lucrările aferente, și 
două cămine de vizitare, au

Expunere
Astăzi, la ora 16, la cămi

nul muncitoresc din Lonea, 
clubul din localitate organi
zează o activitate pe teme 
istorice. Profesoara Teodora 
Albulescu le va vorbi tineri
lor despre „Istorica adunare 
de pe Cimpia Libertății de 
la Blaj din 15—17 mai 1848".

fost executate 80 la sută din 
săpături și 800 metri cubi 
umpluturi cu pămînt, repre
zentînd un sfert din totalul . 
acestor lucrări. In ultima 
săptămînă s-au m uitat 80 
metri pătrați cofraje pentru 
pereții bazinului, s-a execu
tat racordarea la conducta 
de alimentare cu apa, se con
fecționează armăturile meta
lice pentru betoane.

Comitetele de partid și a- 
le sindicatelor de la minele 
Dilja și Livezeni au organi
zat o excursie la expoziția 
deschisă Ia Deva în cinstea 
semicentenarului P.C.R. Ex-

procuraturii locale Petroșani, 
le va vorbi tinerilor de la că
minul muncitoresc din loca
litate despre 
noașterii și 
lor“.

„Importanța cu- 
respectării legi-

9
9

înnoiri la Lonea
Vechea colonie „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej" din Lonea 
trăiește în ultimul timp a 
amplă transformare înnoitoa
re. După executarea lucrări
lor de reparații și moderni
zarea străzilor și caselor, ca
re au îmbrăcat o nouă ten
cuială și zugrăveală, acum se 
amenajează „Parcul libertă
ții" ce va fi redat cetățenilor 
spre odihnă și recreere. Se 
va nivela și curăți terenul, 
se vor planta flori și arbuști 
decorativi, vor fi refăcute a- 
leile, se vor așeza bănci. To
todată, aici vor fi reluate tra
diționalele concerte ale fan
farei minerilor, care, în zi
lele de sărbătoare, va inter
preta muzică de promenadă.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, a primit joi. 
13 mai, pe secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Mirko Tepavaț, care 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul 2- 
facerilor externe, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Șan- 
dru, ambasadorul țării noastre 
în* R. S. F. Iugoslavia.

Au luat, de asemenea, parte 
lakșa Petrici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe al R. S. F. Iu
goslavia, Iso Njegovan, amba
sadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc cu prilejul întreve
derii, a fost-, relevată cu satis
facție evoluția pozitivă, ascen
dentă, a relațiilor dintre cele 
două țări, exprimîndu-sc

rința comună de a fi dezvoltate 
legăturile de prietenie dintre 
cele două state, de a se lărgi și 
adinei pe multiple planuri co
laborarea între România și ' 
goslavia.

S-a făcut, de asemenea, 
schimb de păreri în legătură cu 
unele aspecte actuale ale situ
ației internaționale. In acești 
context au fost abordate o serie 
de probleme privind înfăptuirea 
securității europene, dezvolta
rea colaborării și a relațiilor 
de bună vecinătate în Balcani 
și în alte zone, subliniindu-se 
hotărîrea celor două țări de 
a-și aduce contribuția la îmbu
nătățirea climatului politic din 
Europa și din lume.

Convorbirea s-a desfășurat] 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

După întrevedere, președin
tele Consiliului de Stat a reți
nut la dejun pe secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
Republicii Socialiste Federa-* 
tive Iugoslavia și celelalte per-* 
soane oficiale române și iu-* 
goslave. In timpul dejunului 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mirko Tepavaț au rostit toas-

Tu-

un

„APOLLO
Instalația la care ne referim 

nu este amplasată pe rampa de 
lansare a vreunei nave cosmice. 
Ea există la Călan și are o cu 
totul altă menire decît omoni- 
ma sa, devenită celebră. Dar, 
pentru că în exterior ele pre
zintă asemănări izbitoare, oa
menii au numit-o, laconic și 
sugestiv, tot așa — „Apollo" — 
trădîndu-și involuntar setea de 
autodepășire și perfecțiune. De
numirea a prins atît de repede 
îneît nimeni nu se mai gîndeș- 
te să-i zică pe adevăratul său 
nume — instalație pentru pro- 
încălzirea gazului metan insu
flat ;n furnal —, ce-i drept, cam 
lung, obișnuindu-se să o dez- 
mierde și să i se adreseze sim
plu : ..Apollo 15".

Instalația în cauză constituie 
una din mîndriile și curiozită
țile Călanului. Nicăieri în țară 
nu se mai găsește una identică. 
Specialiștii afirmă c-ar fi unică 
chiar pe plan mondial. Studiile 
pentru definitivarea ei au du
rat cîțiva ani. Cercetările teo
retice au fost întreprinse de 
către I.C.E.M. București, iar 
proiectul executat de către 
I.P.R.O.M.E.T.. La înfăptuirea 
instalației o contribuție de sea
mă și-a adus-o uzina „Victoria" 
care, prin specialiștii săi, a în
groșat detașamentul cercetăto
rilor, iar acum și-a asumat res
ponsabilitatea experimentării în 
vederea folosirii ei și în cele
lalte centre siderurgice ale țării.

— Conceperea și realizarea 
pcestei instalații — afirmă ing.

stertisH.
Gheorghe Atanasiu de la 
I.C.E.M. București — răspunde 
unuia din imperativele majore 
trasate de partid : reducerea 
consumului de cocs prin utili
zarea intensă și eficientă

a materialelor indigene, în spe
cial a gazului metan. Pînă a- 
cum acesta se introducea în 
furnal la temperatura mediului 
înconjurător. O parte din căl
dura degajată era consumată 
pentru aducerea sa la tempera
tura de 1500—1600 grade G. Gu 
ajutorul instalației, preîncălzi- 
zim gazul metan înainte de a-1 
introduce în furnal la 400 gra
de C ceea ce are ca efect acce
lerarea procesului de ardere și, 
în final, economisirea de cocs. 
Conform proiectului, consumul 
de cocs la tona de fontă se va 
reduce cu 10 kg.

— Aceasta înseamnă — îl 
completează ing. Coloman Fu-* 
hrmann, adjunctul șefului da

secție, că într-o lună se econo
misesc 180 tone de cocs cu ca
re se vor elabora suplimentai? 
72 tone de fontă ...Intr-un an 
se pot obține, cu cocs econo
misit, 850 tone de fontă. Dacă 
se va generaliza metoda și la 
celelalte furnale din tară, a- 
vantajele sînt enorme pentru 
economia națională.

Se vorbește deja despre con-1 
struirea unor instalații similare 
la Hunedoara și Reșița, ceea 
ce-i faco pe siderurgiștii din 
alte părți ale țării să urmăreas
că cu interes desfășurarea ex
perimentărilor de la Călan. In
stalația a intrat în probe teh
nologice în urmă cu două '■ăp- 
tămîni. Deși perioada scursă 
este redusă, rezultatele abți
nute justifică din plin investi
țiile de fonduri și Inteligență 
care s-au făcut. A fost atinsă 
atît temperatura de preînc âl- 
zire prevăzută cît și sarcina db 
reducere a consumului de c« cs. 
Specialiștii de la I.C.E.M. și <a-« 
drele tehnice ale uzinei o su
praveghează cu atenție. La in
tervale precise de timp fao 
măsurători minuțioase, iar ci
frele sînt trecute într-un regie-* 
tru anume pregătit cu scopul 
do a se determina parametrii 
optimi de funcționare atît a 
instalației cît și ai furnalului, 
care reacționează vizibil la in- 
fluiența gazului metun picîn-*

Al. DALGRADEAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Deservire exemplarăcare se compura
e

Vă propunem
o 

dezbatere

CAZUL PĂRINȚILOR 
care nu știu ce fac copiii Ier 

cînd spyn că se duc la duh

CORIGENTI LA CAPITOLUL 
SUPRAVEGHERE

ei insisi
— ’Actirifntf'o orictirui șeilor 

de investiții este condiționată 
oeinii’'--'' le punerea in tunc- 
fiune T-1 (Tinejii Optimi a o- 
bieeti clor principale, menite să 
BSHTuie cimp de acțiune pentru 
f-tapele viitoare. Așa este și la 
«oi. Lucrările miniere prelimi
nate pe anul 1971 sînt condițio- 
imle de punerea in funcțiune — 
în temneni optimi cum ziceam 
— a unor obiective prindpale : 
ecufnl auxiliar. funicularul de 
sterii, instalația de săjTare la pu
ful principal. Orice intirziere 
a lor duce la alte întârzieri, la 
îngreunarra unor lucrori, la re
ducerea planului de extracție, 
•a diminuarea ciștigului oame
nilor. Și uite așa se înlănluie 
uejericit toate, generînd nea
junsuri și economice și sociale.

Afirmațiile aparțin linărului 
inginer Ioan Beserman, șeful 
sectorului de investiții al minei 
Paroșeni, deși intenția noastră 
mu este în aceste rînduri, să 

niște aspecte econo- 
*nice. Vor face acest lu< ru spe- 
• ialiștii în materie. Noi am vrut 
doar să discutăm cu comunistul 
'Alexandru Laszlo. 
brigăzi buntaje din sectorul in
vestiții, 
vnuncii 
pornite, așa rum avea să ni se 
spună, din inimă, 
face acest lucru, 
-luptau de zor cu 
cărbune Inginerul 
4iă sugestia : ,E bine, desigur. 
să rorbiți cu omul, dar trebuie 
sâ așteptați mult, iar el — .4- 
lexandru 
modest.
cru de 
»e cu 
vă veji 
asupra 
care o 
falelor 
du tie*.

Așa am procedat și am aflat 
lucruri interesante, ce merită 
evh'uiiaie. Comunistul Alexan
dru Laszlo are 10 oameni in 
brigadă — majoritatea moldo
veni. Au alcătuit de mult a- 
eest întreg, consolidat printr-o 
.puternică frăție, comuniune de 
vederi, vrednicie. La Paroșeni

șeful unei

e

•-

••

SUCCESE PORNITE DIN INIMĂ

SINGUR N-AR FI FĂCUT MARE LUCRU

COEZIUNE ÎNSEAMNĂ ÎN
RtfND BUNA ÎNȚELEGERE

PROMOTOR AL NOULUI

venit dc la deschiderea mi- 
și au rămas împreună, u- 

idealuri, ace-

PRIMUL

despre 
brigăzii

rezultatele 
rezultate

N-am putut 
Oamenii se 

grămezile de 
Beserman ne

laszlo — este prea 
n-o să aflați mare tu

ia el. Discutați mai bi- 
alții. care-l cunosc, și 
face o imagine precisă 
lui. asupra brigăzii pe 
conduce, asupra rezul- 
bune obținute în pro-

nei
nindu-i aceleași 
leași preocupări. In brigadă la 
Laszlo, disciplina-i disciplină, 
ordinea-i ordine, munca-i mun
că. La mina Paroșeni, nimeni 
nu-și amintește ca vreun mem
bru din brigada lui Laszlo să 
fi absentat sau chiar intirziat 
de la șut, să fi refuzat dispo
ziții sau încălcat N.T.S., să nu-și 
ți realizat sarcinile de produc
ție. Oamenii 
compară cu 
numai cu ei

— In fond
maistrul Petru Manea, secreta
rul organizației de partid pe 
sectorul investiții — și Laszlo 
e un simplu om și singur n-ar 
fi realizat mare lucru. Dar el 
știe să lucreze cu oamenii, are 
încredere în ei, le ghicește gin- 
durile, 
unăi și 
Ei fac 
dar și

Prin
și bine organizată, prin înțe
legerea și elanul lor — dar și 
ajutați de tehnica nouă: că
ruciorul de perforat și mașina 
de încărcat — membrii bri
găzii comunistului Alexandru 
Laszlo culeg succese deosebite. 
Cei 120 ml pe lună realizați 
la săparea planului înclinat 
19 sînt un rezultat cu care 
se mîndresc multe brigăzi 
mineri. Lună de lună ei își 
deplinesc exemplar sarcinile 
plan (realizarea fizică a planu
lui pe primul trimestru al a- 
nului în curs este de 107,7 la 
sută), ciștigă bine, cu toții sînt 
mulțumiți.

lui Laszlo nu se 
alții. Se compară 
înșiși.
— este de părere

se consfătuiesc împre- 
după aceea acționează, 
totul gindit, cu atenție, 
cu curaj.
munca lor conștiincioasă

nr. 
nu 
de 
iu
de

fi ceva — ține 
sectorului : A- 
este unul din-

sporesc. Suc- 
sint pornite 

de bravi mi- 
prea lăudat,

crezut nici măcar o 
inginerul Beserman

— Și ar mai 
să adauge șeful 
lexandru Laszlo 
tre cei mai neosteni|i promo
tori ai noului. Este omul care 
citește, se frămintă, gindește, 
are idei, vine cu propuneri cu
rajoase și interesante. Le ana
lizăm împreună, apoi le dăm 
curs. El le coboară in adine, 
oamenii lui și le însușesc ca pe 
un bun prețios și treaba mer
ge bine, înainte, fără .proble
me". iar succesele 
cesele muncii lor 
din inimi robuste 
neri. Poate i-am
dar nu-i nici o exagerare.

N-a m 
clipă că 
exagerează. El își cunoaște des
tul de bine oamenii. Iar comu
nistul Alexandru Laszlo merită 
toate aprecierile. De altfel, el 
le-a și primit mai de mult, 
atunci cind comuniștii l-au ales 
in comitetul de partid pe ex
ploatare și atunci .cind a fost 
numit în comitetul de direcție 
al minei.

In toate domeniile de activi
tate, oricare ar fi ele, mai sînt, 
neîndoios, și neajunsuri. Dar 
prin muncă energică și chibzui
tă. prin unificarea forțelor și 
punerea în funcțiune în ..ter
meni optimi" a inteligenței, prin 
dăruire și perseverență — ele 
pot fi înlăturate și croit drum 
spre izbînzi. Este și cazul bri
găzii comunistului Alexandru 
Laszlo 
vestiț ii 
brigadă 
nică.

comunistului
de la sectorul de in- 
al minei Paroșeni — o 

tinără, omogenă, har-

Dumitru GIIEONEA

Dublă satisfacție
Ce mulțumire sufletească 

poale fi mai mare ca un re
zultat rodnic cules după o 
angren a e intr-o sarcină in 
care pe prim plan ae situează 
responsabilitatea ? Pentru „-ă 
această muncă, cu omul, cu 
formarea lui. pentru a-l lan
sa pe pista maturității, ne
cesită > deosebită atenție la 
ca;-e concură implicit școmn. 
familia și product5®.

Harnicului strungar Ion Al- 
mășan de la U.U.M.P. i se

poale citi pe față satisfacția 
unei astfel de responsabilități, 
mai ales atunci cînd e în 
mijlocul celor la a căror plă
mădire a caracterului in
trinsec de muncitor, se sim
te dator să contribuie. L-am 
surprins pe peliculă cînd toc
mai dădea indicații privind 
operația de strunjire a unei 
piese, foștilor lui elevi : strun- 
l . ului Gheorghe Iacob, .;re 
de curînd a fost primit în

rîndul membrilor de partid, 
strungarului Ladislau Kiș și 
actualului ucenic Nicolae Bă- 
lănescu.

O dublă satisfacție : a ti
nerilor, de a fi trecut un 
prag în maturitate și, a strun
garului Almășan pentru în
drumarea eficace pe care le-a 
făcut-o.

Le dorim cit mai multe sa
tisfacții !

Ion LICIU

Așa scrie pc un perele a) 
unității de coafură din carti
erul Acrop n t-Petroșani. Așa 
scrie Și așa ar 'trebui să fie. 
Lucrătoarele de aici alcătu
iesc, ca pretutindeni, un nu
cleu de muncă, ce trebuie să 
acționeze unitar, în interesul 

clientelei și deo- 
în interesul co- 

. Numai că lucră-

deservirii 
potrivă i 
operativei, 
toarele nu-și fac întotdeauna 
și cu conștiinciozitate datoria, 
croind nemulțumiri, pierzînd 
cliente. In 20 aprilie a.ci, pe 
la ora 12, se lucra doar sub 
o cască. Celelalte trei salaria
te serveau cafele și fumau 
liniștite, impasibile la intra
rea Sau ieșirea clientelor. Mai 
multe femei au așteptat în 
zadar să fie întrebate — da
că mai era cazul — ce doresc. 
Au plecat apoi la altă unita-

le cu regretul că cineva 
avut nefericita inspirație de 
a anina pe peretele respecti
vei unități un afiș atît de 
pretențios : „Deservire exem
plară".

Ce s-ar întîmpla dacă pre
tutindeni, acolo unde oame
nii sînt în serviciul plătit al 
semenilor lor, s-ar proceda 
la fel ? Dar cui îi este 
mis 
Gfl 
rată 
ca unii să suporte Ijudu) 
al altora, ca buna-cuviință și 
simțul datoriei să absenteze 
nemotivat atîta vreme ?' Tar 
intr-o unitate de deservire a 
populației, asemenea între
bări capătă un plus de gre
utate și răspunsurile se cer 
să fie )a fel.

și de către 
munca să fie 

în asemenea

per
ei ne, 
alic
ii aJ. 
plac

D. G.

Din capul locului este nece
sară o remarcă. Ceea ce nc-ani 
îngăduit să intitulăm atît dc 
neobișnuit și neașteptat pentru 
unii, ca fiind un caz al pă
rinților care nu știu ce fac co
piii lor. atunci cirul spun că se 
•Inc In club, sau la cinema, sau 
poate, cine Știe, la un coleg, 
nu este dc loc un artificiu, o 
simplă invenție de reporter por
nit după senzațional. Este, eu 
adevărat, un ca/. Și nu este 
nici măcar singular. El se con
fundă cu alte cazuri identice, 
ca dc exemplu cu acela al pă
rinților- care nu știu de unde 
au copiii lor bani pentru cotidi
ana cafeluță la care s-au obiș
nuit. i 
(moda 
noască 
pentru 
mează 
rinții ■ 
mu. confur. ă m 
părinți care se duc Și ei la 
club, sau la o cafea, mai des 
decît le permit anumite înda
toriri ce privesc educația și 
supravegherea copiilor lor. Dar, 
mai ales este cazul părinților 
care, înapoindu-se tîrziu acasă, 
după interminabilele partide de 
biliard, constată fără emoție 
lipsa din dormiiur a fiilor sau 
fiicelor de 10, 12 sau, poate, de 
16 ani. Părinți care, atunci cînd 
sosesc tîrziu acasă își întreabă 
copiii mai mult formal, ca pen
tru a se absolvi de o obligație 
cotidiană ;

— De unde veniți la ora asta?
O întrebare mașinală, rostită 

la care 
de ma-

asemenea oamenilor 
începe să nu mai

i hotarele vârstei),
i țigările pe care le fu- 

dezinvolt deși ei — pă- 
— nu le-au dat. Și se 

cazul acelor 
duc și

denumite, de regulă, 
vagabondaj etc.) doar a- 

ma-

rnari 
cu- 
sau

Uite...
o pereche potrivită
Intr-una din serile trecute, cetățenii petrilcni au fost 

martorii unui spectacol în plină stradă principală. Un afront 
între doi soți, care se „păruiau* în mod public, «dminis- 
trîndu-și palme reciproc. Se zice că „fatalul" motiv ar fi 
fost faptul că soția ar fi răspuns la un salut adresat soțului 
de un alt bărbat, dar pe care acesta nu l-a .interceptat**...

așa.w ca 
și copiii 
șl nai ;

— De

să zică ceva, 
răspund la fel

jucat o
am as-

la club. Am 
partidă cu un coleg și 
cultat puțină muzică.

Minciuna trece neobservată. 
Doar după un timp, cînd nepă
sătorul părinte este chemat la 
camera nr. 3, sau nr. 9, sau 
cine știe dacă mai este chemat, 
cînd anchetatorul îi aduce la 
cunoștință „isprăvile* fiului

(„isprăvi 
furt, 
tunci în mintea tatălui sau 
mei răsare un protest tîrziu

— Dar îmi spunea că se 
ce la club Trebuia să-l fi 
zut; acolo mă a'! ,m și eu. 
se poate, trebuia...

Atunci încep 
te atunci se 
tatălui, atunci 
dovedit străin 
unor copii își 
unc pe care tot el și-o anulează 
imediat, aruneînd vina — așa 
cum îi stă bine părintelui în
țelept - pe copil. După inuma
na măsură drastică 
mează — bătaia — 
doua oară tată) 
absolvit...

Dar ce 
le spun 
la ciul), 
la cinema, 
găsiți în 
lui penal ?

Minorul Mihai V. din Lupeni, 
In etate dc 10 ani neîmpliniți. 
este lipsit de o supraveghere 
constantă, făcută cu răspunde
re din partea părinților. In re
petate rînduri a lipsit de acasă 
pînă seara tîrziu, invocînd ’a 
întrebările formale ale tatălui, 
mai multe motive, din care unul 
a Dredom’n"*' .Am fost Hub. 
N-am voie?!" Intr-una din se
rile cînd părinții îl știau pe
semne la club, minorul a 
truns într-un magazin, de unde 
a sustras 
alt minor, 
localitate, 
a pătruns 
unui cetățean și a sustras 790 
lei, din care și-a cumpărat o 
bicicletă de 350 lei, iar de res
tul dulciuri. Constantin R- Ș' 
Doru D. — tot din Lupeni — 
copiii unor părinți cu o situa
ție materială bună, sînt prinși 
într-o seară furînd... porumbei. 
Elevul Valeriu U., un băiat 
cuminte, disciplinat, este îndem
nat de cîțiva netrebnici să sus
tragă materiale electrice din- 
tr-un atelier.

Iată doar cîtevu fapte grave, 
sâvîrșite de copii a căror edu
cație a fost, în repetate rînduri. 
neglijată. Laptele, deși săvîrșile 
de copii, conțin o evidentă vi
nă a părinților. Nu credem că 
tatăl lui v i’eriu și-ar fi îndem
nat vreodată fiul la săvârșirea 
unor fapte reprobabile, sub in- 
L menta '.mor ne 'oscuți. Dar 
aceasta nu e suficient Nm cre
dem nici că părinții lui Con
stantin și Doru. oameni respec
tați pentru conduita lOi -ar 
fi îndemnat pe copii să fure 
porumbei. Și nici că tatăl lui 
Mihai, cel de 15 ani, dacă știa 
unde va ajunge pentru fiul său. 
n-' l-ar fi cumpărat acestuia, 
din timp, bicicleta Și toh-u-;!e 
mult rîvnite. Credem, mai de
grabă, că altele au fost îndem
nurile părinților, spre fapte 
cinstite, și nicidecum spre fur
turi. Dar, singure, aceste îndem
nuri se dovedesc fără eficiență, 
dacă le lipsește suportul : su
pravegherea educației făcută cu 
răspunderea ciivcnitâ, la fiecare 
pas. Căci copiii porniți pe a- 
ceastă cale nu se opresc aici...

Minora Susana G. — din a-

tai divele regne- 
de • i-că minia 
omul care s-a 
de preocupările 

acordă o sancți-

se

care nr- 
pentru a 
consideră

copii carefac acești
părinților că se duc 
sau la un coleg, sau 

, iar a doua zi sînt 
camera anchetatoru-

o mai întreabă

pă-

o sumă de bani. Un 
Mihai C„ din aceeași 
în vârstă de 15 ani, 
într-o seară în ’asa

angajează in 
își transferă 
cafenele Ș» 
tîrziu, cîrd 
întrebat da

dinfr-un dosi- do 
toate măsurile lu- 
din nou în leeâtu- 
minori nesuprave- 

persoane

ceeași localitate, ca și ceilalți ti
neri despre care va fi vorba — 
din primii bani obținuți cine știa 
cum și-a procurat o poșetă ,.și< ‘ 
in care și-a introdus cu nonșa
lanță pachetul de Snagov. Are 
16 ani, a întrerup! școala do 
mull, nu lucrează, dar se cin
stește deseori cu o cafea. Nn 
refuză nici coniacul, nici ■> e- 
vcntuală invitație la un local. 
E întreținută dc părinți, oa
meni în general mulțumiți do 
răspunsurile fiicei lor rostite 
seara cînd sosește, într-un tîr
ziu, acasă :

— Am fost cu o colegă, la 
club și am ascultat puțină mu
zică.

Minora Irina S. are mai pu
ține clase decît Susana, deși a 
mai în vîrstă. Și mai are un 
..avantaj". De multă vreme pă
rinții nici nu
pc unde și cu cine întârzie sea
ra.

Tînărul Nicolae 1*. n’J mal 
este minor. Era minor atunci 
cînd a sustras pentru prima 
dată băuturi alcoolice dintr-un 
bufet, cînd a fost trimis la o 
școală de reeducare de unde 
a fugit. Nu se lasă de apucătu
rile cu care s-a deprins și fură 
din nou. Este condamnat. Re
întors din detenție, promite că 
se va îndrepta. Se 
cîmpul muncii dar 
..activitatea* prin 
restaurante. Seara 
se întoarce acasă,
părinți de unde vine, nu le poa
te răspunde nici -de De șantier*, 
nici -de la mină* sau „de la 
uzină". Răspunsul e acela*», 
invariabilul : „de la club“ ros
tit uneori cu obrăznicie în glasa 
..N-am voie ? Am ascultat pu
țină muzică...*

Tînărul Domoko.ș K. a săvâr
șit pînă acum patru infracțiuni 
de furt, deosebit de grave pr:n 
împrejurările în care le-a con
ceput. A colindat de anul sin
gur prin țară, iar acum, după 
cum aflăm 
anchetă „cu 
ale, a int-at 
ră cu alV
gheati, si chiar cu 
majore cu antecendente penale*. 
Măsurile despre care e vorba 
sîn* h>ate de părinți și — , re
gretabil — ele seamănă pe un
deva a formalism, a dezinteres. 
Același dezinteres manifestai 
f’n , ani în urmă, mino
rul Domokoș a întârziat pentru 
prima dată peste acea oră a 
..bunuba ^imț", iar tată), în'ele- 
gător. a trecut cu vederea posi-» 
bile!*' consecințe a'e Hpsoi de 
suo’-avechere.

Desigur, din ncsupraveghe:ea 
suficientă a copiilor se naso 
cazuri și cazuri. Unele graven 
soldate cu consecințe neplăcute^ 
pentru familie, alte10 foarte gra-( 
vc caro pot lăsa răni adînci îni 
rr'nfrv-<nai!-a soiritua’ă a copii'.orj 
Toate. însă, mai mult sau maî 
pi'iîo crave. constîf'i’P. deopotri
vă. cazuri nu numai ale copii-* 
lor — c> ale nărinților care-și 
neglijează, nepăsători, o datorie 
eS,>ni;ni-i rare nu știu,
sau "•» v<>r ‘.-ă știe fac romii 

find «;nun că se ‘Inc 
to i>n 'lul>. veți ia cinema sau 
rtoe știe poate nu le spun ni' 
mic.

L MUSTAȚA

Antic omerțul este un compor
tament potrivnic comerțului și 
regulilor lui elementare, dăună
tor avutului obștesc și presti
giului organizațiilor comerciale. 
El este un comportament pro
dus de o complicată și subtilă 
alchimie a întunericului din 
om, în care fierb cele mai fe
lurite ..ierburi" : de la simpla 
nepolitețe in modul dc a servi, 
la nechibzuința în modul de a 
aproviziona ; de la indolența 
sau neglijența în modul de a 
păstra marfa, la ușurința în mo
dul de a gospodări.

Deși de fabricație mai veche, 
anticomerțul face și acum 
„casă bună" în unele unități din 
Valea Jiului. Să înccjxnn cu 
O.C.L. Alimentara Petroșani. 
Prototipul său l-a constituit, 
cu doi ani și ceva în urmă, 
cazul măcelarului Damian Mi
hai din Anisoasa: o nechibzu- 
ință soldată cu peste 700 kg 
de carne alterată, aruncată la 
gunoi. De atunci, la această 
organizație, un astfel de produs 
— ieșit din retortele alambi
cate ale unei ,politici" de ca
dre duse ani de zile la întâm
plare — a făcut progrese. Nu
mai în două din cazurile în
registrate — ale gestionarelor 
Ana Olteanu din Vulcan -și Te
rezia Paraschiv din Lonea — 
s-au acumulat în anul 1970 pa
gube de aproape 60 000 Ici.

Acestea s-au petrecut în 1970. 
Ciudat, în locul învățămintelor 
cuvenite, lucrurile au continuat 
pe același făgaș al neglijenței, 
dîndu-ne astfel nedoritul pri
lej de a prezenta și în „contul 
inului 1971* o mostră de... an- 

licomerț „made în O.C.L. Ali
mentara Petroșani".

Magazinul nr. 140 Vulcan. 
PiCsponsabilă : Aurelia lordache; 
vânzătoare : Eva Moise, Valeria 
Rău, Aurelia Antlrieș și Ioana 
A Idea. Din cinci, cile trebuiau 
să gospodărească, patru in. 
scan. Le-am văzut în boxa ju- 
decăloi ei : măști dc ceară di
simulând căința. Cam tîrziu. Pe

coperta dosarului lor este scris 
cu litere mari : NEGLIJENȚA 
în serviciu, iar cu litere ceva 
mai mici : abuz dc serviciu. Și, 
ceea ce nu este scris pe co
pertă — dar se întrezărește pe 
fiecare filă a dosarului — lipsa 
de spirit gospodăresc, o lipsă ce 
frizează iresponsabilitatea. Nu 
atît prin valoarea pagubelor, 
destul de marl de altfel —

„Ca și cîrnații. Am aruncat 
20—25 kg cîrnați alterați" — 
recunoaște altă vânzătoare, Au
relia Antlrieș.

Ce spune responsabila, Aure
lia Iordache?

„I-am spus Evei Moise să 
scoată lada cu unt la vânzare, 
dar ea nu a scos-o. Era prea 
comodă, nu manifesta interes, 
iar eu, ca gestionară, nu am

menzi peste consumul necesar. 
De exemplu la unt".

Așadar „mostre" de an’.ico- 
merț sută la sută.

De ce nu s-au luat măsuri ? 
Din cauza nepi incipialităt ii și 
incorectitudinii care guvernau 
relațiile dintre gestionară și 
vânzătoare. Iată ce spune Eva 
Moise : ..Am dat marfă pe cre
dit, în fiecare lună, gestionarei

ANTICOMERTUL
o racilă privită cu îngăduință

34 000 lei — cit prin natura 
ei : alimente alterate, în cea 
mai mare parte. Dar ce ali
mente ? — unt și produse din 
carne — alterate ori distruse 
de rozătoare sub ochii impasi
bili ai celor chemați să le gos
podărească și nu să le irosească 
cu atîta indolență și ușurință. 
Dar, mai bine să dăm acestor 
.„gospodine" (și altora) cuvân
tul.

Katalin Șureanu: „Cînd am 
preluat gestiunea, magazinul era 
foarte murdar... Intr-o chiuvetă 
erau cuiburi de șoareci. La ra
ionul „mezeluri", unde lucra 
Eva Moise, s-a constatat că erau 
stricate : 150 kg pește conge
lat. cea. 40 kg brînză „Doina", 
a ladă de unt (negru și mu
cegăit), cîrnați (vreo 10 kg), 
foarte multe conserve erau 
bombate din cauza alterării. 
Am întrebat pe vânzătoare de 
ce nu a vândut brînza. Mi a 
răspuns că nici măcar nu a 
scos-o la vânzare".

„Ca și untul. L-am lăsat în 
magazie — recunoaște Eva 
Aloise — fără să-l scot la vân
zare deoarece am avut alt 
unt**.

luat nici o măsură. Untul s-a 
mucegăit*.

E limpede totul ! minusul de 
17 000 lei numai la raionul 
Evei Moise — și numai în pa
tru luni —, ca și minusurile 
celorlalte vânzătoare poartă am
prenta tipică a lipsei de spirit 
gospodăresc. Ceea ce n-au „ros" 
ele. au ros... șoarecii. Magazi
nul devenise pentru aceste sa
lariate un adevărat izvor de 
lapte și miere.

Ce a mai contribuit la alte
rarea mărfurilor?

Eva Moise: „S-a comandat 
de mai multe ori marfă peste 
posibilitățile de vânzare. Dc e- 
xemplu : smântână, smîntînă cu 
brînză, cîrnați. I-am atras a- 
tentia responsabilei Aurelia Ior
dache să nu mai primească 
marfă așa de multă, dar nu a 
vrut să înțeleagă*.

Aceeași explicație o dă și 
Aurelia Șureanu. Marfă alter ită 
s-a constatat și la raionul „bău
turi", unde lucra Aurelia An
ei rieș.

Ce ne spune responsabila 
magazinului, Aurelia Iordache?

.Recunosc că am făcut ro-

Aurelia Iordache". La fel, Au
relia Andrieș: „Dădeam la co
legele de serviciu uneori marfă 
fără plată (?) — brînză și me
zeluri". Eapte recunoscute și de 
responsabilă : „In calitate de 
gestionară, nu am luat măsuri 
de a nu se mai da marfă pe 
credit deoarece luam și cu" 
Recunoașterile sînt tardive. Ele 
n-au împiedicat producerea u- 
nor pagube dc peste 34 000 lei 
in numai 7 luni. Un nou pasiv 
în bilanțul unității, o nouă măr
turie despre ravagiile celui mai 
inestimabil „rozător" : ANTICO
MERȚUL. Cu aceste reflecții, 
vine însă și o întrebare : Cum 
de nu a fost depistat acest 
„rozător" atîtea luni de către 
factorii de conducere ui O.C.L. 
Alimentara Petroșani ?

★
Din perspectiva vânzătorului 

indolent sau neglijent, lada cu 
unt mucegăit nu este o pierdere 
pentru avutul obștesc, întrucât 
i se impută. O primă eroare • 
recuperarea prin bani nu este 
niciodată integrală, pentru că 
ea însăși necesită cheltuială.
DiW recuperarea, în acest fel,

nu este ni. i rea ia : consumato
rul are nevoie de unt, p.u de 
bani. Deci, a doua eroare Apoi 
nu se au în vedere alte conse
cințe negative văzute din pers
pective diferite Astfel, pentru 
a-și recupera suma plătită, ' m- 
zătorul îl înșeală pe consuma
tor, își însușește plusul tpar- 
tjnînd unității etc. La .îndul 
său, consumatorul este ic mul
țumit căci el este acela care 
produce bunul (irosit) de care 
nu poate beneficia.

Suferă și organizația .cmer- 
cială : untul mucegăit trebu’e 
înlocuit cu altul bun. Aceasta 
înseamnă noi comenzi, gremăți 
de aprovizionare, cheltuială r,o 
timp, efort, bani. Dintr-o pers
pectivă mai largă, suferă și co
lectivitatea : orice minus în a- 
vuția obștească lovește direct 
în nivelul de trai al oamenilor 
muncii. Erori peste erori, care, 
în cazul unei atitudini indo
lente sau neglijente, nu se au 
în vedere. Irosirea numai a li
nei singure lăzi cu unt (și cîte 
nu sînt ? !) viciază mecanisme 
sociale, iar consecințele sînt su
portate de toți, inclusiv de cel 
ce irosește. O singură „piesă- 
defectă sau lipsă oprește ~au 
tulbură buna funcționare a an
grenajului social Răul social își 
are sursa în erorile de m ii sus, 
în falsa înțelegere a actului 
personal privii în sine și nu 
din perspectiva obștescului

Pe această cale a răului so
cial au pornit cele patru fiice 
ale risipei. Au liuns în boxă. 
Eșecul lor era inevitabil: se- 
mănind „vînt". ce altceva pu
teau culege decît.. „furt mă" ? 
Epilog trist lecție aspră. !->»e 
lecția pe care viața o dă tutu
ror celor care confundă bunul 
obștesc cu proprietatea pri'-ntă, 
care au uitat a doua zi dună 
ce au devenit gestionari, dato
riile ce le reveneau în fața 
societății.

David MANIU 
procuror șef 

al Procuraturii locale Petroșani

&



Steagul roșu

Mobilizarea tuturor forțelor

(Ic export
Să facem din campania de recoltare

a fructelor de pădure o largă
și sus(inufă acțiune de masă I

Capitolul principal asupra că
ruia a insistat in mod deosebit 
analiza ședinței de birou, au 
fost sarcinile man ce le are în 
accsl un economia municipiu
lui nostru la exportul fructelor 
*k? pădure. S-a arătat dacă 
Ja celelalte unități cu sarcini 

export a existat preocupare 
și s-a manifestat simț de răs
pundere pentru pregătirea tu
turor condițiilor de realizare a 
acestor sarcini, nu același lu
cru se poate spune despre o- 
coalele silvice Petroșani și Lu- 
penij despre centrul de pre
lucrare a fructelor de pădure. 
Conducerile acestor unități — 
cu un volum apreciabil dc 
producție destinat exportului — 
cu au tras învățăminte din ac
tivitatea defectuoasă din anul 
trecut, cînd nu au realizat pla
nul cu aproape un milion lei; 
nu au manifestat suficient in
heres și simț de răspundere 
pentru a pregăti, corespunză
tor sarcinile sporite, activita
tea din sezonul de recoltare, 
achiziționare și prelucrare a 
fructelor de pădure. In peri
oada trecută din acest an. or
ganizațiile dc partid de la cele 
tlouâ ocoale silvice, organizațiile 
de masă și conducerile admi
nistrative nu au analizat posi
bilitățile de realizare a sarci
nilor pentru export, nu au sta
bilit măsurile menite să asigu
re achiziționarea ritmică și pre
lucrarea, Ia nivelul exigențelor 
cantitative și calitative rezul
tate din contractele de livrare 
externă.

Pentru acest an, ocoalelor sil
viu- din Valea Jiului le revine 
ca sarcină de a achiziționa, iar 
centrului de prelucrare a fruc
telor de pădure de a prepara 
ți livra în sezonul de fructi- 
fieație 210 tone zmeură, peste 
70 tone afine negre și roșii, 8 
tone mure, 7 tone măcieșe, 3 
tone fructe de păducel, 36 tone 
hribi și 2 tone ciuperci gălbiori. 
Din zi în zi, pe măsură ce căl
dura se face tot mai mult sim- 
<>lâ și pe meleagurile noastre 
montane, vegetația este mai 
puternică, apropiindu-se de ma
turizare. Sezonul de fructifîea- 
ție este aproape. Pentru a face 
«ață sarcinilor mari din cam
pania de recoltare și valorifi
care a fructelor de pădure, o- 
coalcfe silvice și centrul de pre
lucrare au obligația de a lua 
grabnice măsuri organizatorice 
pentru amenajarea centrelor de 
colectare și prelucrare, cabanele 
și taberele pentru cazarea tu
turor muncitorilor și persona- 
luhii angajat în campanie.

Referitor la ceea ce trebuie 
făcut concret, neîntîrziat pen
tru mai buna organizare a în
tregii activități de recoltare, a- 
chiziționare și prelucrare a 
fructelor de pădure, Birou) Co
mitetului municipal de partid a 
făcut prețioase recomandări or
ganizațiilor dc partid și con
ducerilor ocoalelor silvice Pe
troșani și Lupeni. centrului de 
prelucrare. In primul rînd va 
tjebni ea întreaga activitate — 
atît cea a ocoalelor privind a- 
eniziționarea cît și cea a cen
trului de prelucrare — să fie 
coordonată unitar, supraveghea
tă și controlată riguros de un 
singur for competent, care să 
răspundă de îndeplinirea în 
întregime a sarcinilor pe an
samblul Văii Jiului la expor
tul fructelor de pădure. Con
ducerile celor două ocoale sil
vice trebuie nu numai să sta
bilească de pe acum centrele 
de colectare, locul unde vor 
funcționa și programul de lu
cru. ci și să repartizeze sarcini 
de plan concrete pentru fieca
re punct de achiziție. In acest 
sens ocolul silvic Petroșani s-a 
orientat insuficient cînd a pre
văzut să deschidă puncte de a- 
ehiziție a fructelor de pădure 
doar [a Jigoreasa, Aușel, Voie
vodul. Cimpa și Jieț, iar oco
lul silvic Lupeni la Buta, U- 
ri'-an;. Bărbătcni și Livezenj — 
deoarece, din analiza compa
rativă a cantităților de fructe 
realizate în anul trecut la a- 
celeași puncte și cantitățile ca-

ic revin pe anul curent, rezultă 
că punctele de achiziție stabi
lite sînt puține, trebuind ca o- 
coalelc silvice să găsească so
luții pentru a amenaja și ahe 
centre și puncte de achiziție. 
O mai marc atenție se cerc a- 
cordatâ la recrutarea de achi
zitori, aceștia să fie necondi
ționat oameni cu experiență, 
cinstiți, eu putere de muncă și, 
pc cît se poate, din Valea Jiu
lui (avem în municipiu destule 
cadre, pensionari care cores
pund și ar veni cu plăcere 
pentru a lucra in perioada verii 
la centrele și punctele de achi
ziție). Se cere, de asemenea, 
desfășurată o susținută cam
panie de recrutare a culegă
torilor de fructe de pădure 
(din localitățile Văii Jiului, în 
mai mare măsură ca în alți 
ani), campanie care să fie des
fășurată în rîndurile pensiona
rilor, femeilor casnice, a ele
vilor aflați în vacanța mare. 
Un mai mare sprijin se cere dat 
în acest an acțiunilor de recol
tare a fructelor din partea or
ganizațiilor U.T.C. și de pio
nieri, a întregului tineret din 
Valea Jiului. In același timp, 
ocoalele silvice să asigure con
diții de aprovizionare cu ali
mente, de cazare și de trans
port pentru culegători, condiții 
de recepție și orar de funcțio
nare prelungit pînă seara tîr- 
ziu la centrele și punctele de 
achiziție, ca și toate condițiile 
ca plata culegătorilor să se facă 
prompt — fără amînări și în- 
tîrzieri, cum s-a întîmplat în 
anii trecuți. Concomitent, să se 
popularizeze cîștigurile ce se 
pot realiza.

Comitetele orășenești de par
tid Lupeni și Petrila. avînd în 
raza lor de activitate majori
tatea centrelor și punctelor de 
achiziție, trebuie să exercite o 
muncă de îndrumare și con
trol mai atentă și exigentă a 
întregii activități din perioada 
recoltatului și valorificării fruc
telor de pădure. Cu mai multă 
răspundere și perseverență să 
se întreprindă măsurile necesa
re pentru protejarea terenuri
lor defrișate și destinate fruc
telor de pădure, interzieîndu-se 
categoric admiterea la pășu- 
nat a animalelor pe suprafe
țele respective; în perioada de 
fructificație organele consiliilor 
populare și ale miliției să com
bată contravențiile de .recoltare 
și valorificare de fructe de pă
dure, ciuperci și alte produse 
de către unele persoane’ neau
torizate să pătrundă pe fondul 
forestier.

In sfîrșit, pentru evitarea 
scuturatului fructelor și pier
derii lor înainte de ajungerea 
culegătorilor la ele, se reco
mandă ca specialiștii ocoalelor 
silvice să supravegheze proce
sul de coacere a fructelor (di
ferențiat pe zone de munte ex
puse la soare mai puțin sau 
mai mult), să dirijeze începerea 
recoltatului. Maximă atenție se 
cere acordată prelucrării de ca
litate a fructelor. Pentru ca 
fructele proaspete să ajungă la 
destinație în condițiile cerute 
de beneficiari, este necesar să 
se asigure cantități suficiente 
de gheață. Trebuie, categoric, 
evitate cazurile din anul trecut, 

din lipsă de prevedere, 
1 unele pe- 

fructifica- 
cantitățile 

Rămîne ca 
în perioa- 
con du cerea 
facă totul,

cînd, 
nu s-au asigurat, în 
rioade de vîrf ale 
ției și prelucrării, 
necesare de gheață, 
sarcină importantă, 
da verii, pentru . 
I.I.L. Petroșani să ___ ,
să ia de pe acum măsurile ce 
se impun, pentru a se preîn- 
tîmpina o astfel de situație.

Să facem, deci, din campa
nia de recoltare a fructelor de 
pădure din acest an o largă și 
mobilizatoare acțiune de masă ! 
Organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, comi
tetele de direcție și toți fac
torii de răspundere din unită
țile economice ale municipiului 
nostru să ia toate măsurile, să 
facă totul ce depinde de ele 
pentru ca sarcinile de export 
să fie realizate ritmic și de
pășite la toate produsele și sor
timentele.

„APOLLO
(Urmare din pag. 1)

călzit. Cawperjștii urmăresc 
permanent debitele, presiunile, 
4eoiizeraturile și starea tehnică 
o utilajelor. Manevrele pe care 
Ie au de executat sînt mult 
m.r pretențioase decît înainte.

- S-au acomodat atît de re
pede cu instalația ! exclamă 
Inginerul Atanasiu — încîi dau 
Impresia că o cunosc de an: de 
tile. Iți face plăcere sâ lucrezi 
cu asemenea băieți.

— Pentru a ajunge aici, 
marcă Ion Maier, unu) 
cawperiștii de serviciu, 
fost u-Șor. Ne-am pregătit
asiduitate ani în șir. Fiecare a 
urmat școala profesională în
tre timp unii au absolvit și 
școala de maiștri. Alții frec
ventează liceul seral. Toți înva
ță Tehnica nouă hh poate fi 

rn-ată cu oameni plafonați. 
|n fond, este interesul nostru

re- 
din 
n-a 
cu

să posedăm o asemenea insta
lație care ne aduce mari avan
taje

Instalația de preîncălziie a 
gazului metan nu este singura 
noutate de Ia Călan. Cu cîți- 
va ani în urmă a fost adopta
tă o tehnologie la fel de inge
nioasă care duce ia intensifica
rea arderii cocsului si accele
rarea procesului de elaborare 
a fontei. Ea constă in sporirea 
cantității de aer insuf'al în 
furnal, prin înlocuirea suflan- 
telor de piston cu tuibosuflan- 
te de mare capacitate și prin 
creșterea numărului gurilor de 
vint. Pe această cale s-a obți
nut, in ultimii 3 ani. un spor 
de producție de 30 000 ton© 
fontă, iar consumul de cocs pe 
tona de fontă elabora'.i a fost 
redus cu aproape 100 kg.

In cursul acestui trimestru 
va intra în exploatare o insta
lație de folosire a bigazulu»

zile acest

• DUMINICA ig mai • MIERCURI 19

de

și puncte

• MARȚI 18 MAI
• VINERI 21 MAI

PROGRAMUL
PENTRU

SĂPTĂMÎNA

emisiunii. 
Emisiune- 
construcfii

emisiunii. 
Literatură 

reviste

10,110—11.00 Teleșcoală.
Istorie cl. a VUI-a: 
Adunarea de ta Blaj. 
Matematică cL VIII-a: 
Probleme recapitulative.

(Urmare din oag 1)

Ambiantă plăcută
Părculețul din centrul ora

șului nostru este îndrăgit atît 
de vîrstnici cit și de tineri. 

•• tă 1 KTstuin 
au creat-o de fapt tot ei. A- 

parc 
prin 

desfășurată de sala- 
oficiulni de poștă te

lecomunicații. C.L.F. deta
șamentului nr. 5 de pază 
contractuală civilă precum șl

de elevi 
nale din 
odihnitor 
presărate 
frumos \ 
namentali, toate dau 
de prospețime, 
aduj 
tie Ia înnoirea parcului, iar 
salariații unități!'»;- amintite 
și elevii au tntrccit o.

ai școlii profesio- 
tocatitate. Verdele 
al ierbii, aleile 
cu savurfi băncile 

vopsite, arborii or
ii notă 

Natura și-a 
partea ei dc cnntribu-

O PROPUNERE
Locuind departe de unita

tea economică in care mun
cesc, fac zilnic naveta de la 
un capăt la celălalt al ora
șului. Ca mijloc de locomo
ție folosesc autobuzul. Prin 
cile -staț’! • ,Tobuz «m
trecut, nici una nu rivalizea
ză ca aspect cu acea din 
centru] orașului. Aceasta es
te curată, cu băncile vopsite 
și toate geamurile intacte și 
...transparente. Spun trans
parente deoarece în alte sta
ții. ori sînt murdare, ori lip
sesc cu desâvîrșire. Explica
ția acestei deosebiri ? După 
cum de altfel este scris cu 
litere roșii pe unul din gea
muri, stația respectivă este

îngrijită de colectivul pic- 
parației Lupeni cu sprij’nul 
cetățenilor. N-ar fi b:ne ca 
și celelalte stații să fie în
grijite de cîte o unitate eco
nomică sau instituție ? Bine
înțeles și cu sprijinul cetă
țenilor. Cînd spun 
nul cetățenilor mă 
gîndesc la păstra
rea acestui bun 
obștesc de către

Corespondenții 
și cititorii 

no scriu despre 
localitatea lor

• ® W
TREI PITICI

Magazinul „Trei pitici'1 din 
Lupeni n intrat cam de mult 
în renovau. Lucrarea a fost 
încredințată sectorului I.G.b. 
din localitate. 8 a Inng’t, e 
drept, termenul de execuție 
dar s-a făcut treabă bună. 
Magazinul .1 primii un as
pect modern, alîl în interi
or cît și în exterior, care 
al rage nu numai pe cei mici, 
ci și pe cei mari. Dotat cu 
mobilier nou bin» lo^n'izio- 
nat cu toi felul de mărfuri, 
magazinul „Trei pitici1 va a 
duce multe buc'irii copiilor

Francisc COROIL

LIPSEȘTE
Există în piața orașul 

nostru un bufet unde puț 
servi, ca la orice bufet, mîn 
caruri și băuturi. Spre a ser 
vi cu poftă un mic, un cîr- 
năcior sau o bere. a> nevoie 
de o ambianță plăcută.

Smerești
Irecute. 60 de tineri 

organizațiile U.T.C. nr. 
1 Și nr. 4 de la E.M. Bărbfi- 
teni, au participat la acțiuni 
voluntar-patrioticc de colec
tare a fierului vechi și bu
nă gospodărire. S-aa colectat 
3 700 kiloerame metale care 
au și fost expediate T.CJvf- 
nhii și s-nu făcut taluzări. 
nivelări dc teren și plantări 
de arbori ornamenlali pe 
spațiul dc lîngă cinemato
graful fjjn Rărhăteni.

Au participat Ia aceste a- 
Huni Vasfle Pupăzan. Petre 
Pascu. Vasile Bore Dumitru 
Tanc. Damian Bartoș, Nicolae 
Ciucă, îoan Pișe. Victor Bo- 
losin. Dezideriu BardoczL 
Constantin Bubulete și 
tineri.

CURĂȚENIA
mă refer la muzică sau spec- 

te var:e’ăți. ei la o ce 
rință elementară și absolut 
necesu-ă — curățenia. Ori, 
curățenia lipsește din acest 
local. De ce ?

B. VASILE

nu lipsite de interes, au 
pornit din inițiativa locata
rilor, a depulațîlor, a pre
ședinților comitetelor de bloc. 
Intre blocuri există o între
cere continuă, rodnică. Fie
care locatar vrea ca strada 
pe care locuiește să fie cea 
mai frumoasă, blocul luj să 
fie cel mai îngrijit. Aș vrea 
să amintesc blocurile D 3 
(președinte a) comitetului de 
bloc — vrednicul și price
putul Vasile SavaX în jurul 
căruia este o edevăra*'» gră
dină de trandafiri, 
E4, E.\ toate de pe 
dt») Victoriei Norul 
Aleea Muncii— ca 
mese numai rîteva

— In privința
sportive ce ați întreprins?

— Exceptînd problema sta
dionului am extins baza 
sportivă a liceului, am ter
minat amenajarea unei baze 
sportive simple la Școala 
generală nr. 2 și se află în 
stadiu 
o bază 
Școala 
dia.
val este atît de 
lucrăm la reamenajar» 
dului din preajma uzinei e- 
lectrice și la amenajarea al
tuia. lingă acesta, cu un ba
zin pentru eopii. De aseme
nea, am amenajat mai multe

G4. F2 
bulevar- 
6 de ne 
să nu- 

din ele 
bazelor

avansat 
sportivă 
generală

De-mrece

lucrările Ia 
similară la 
din Crivi-

sezonul esli- 
aproape. 
•a s‘ran-

CI

spații de joacă pentru copii, 
cum sînt cele dintre blocu
rile Dl—D2 și D7—F3 de pe 
bulevardul Victoriei, cel Bin 
fața blocului D6, tot de pe 
bulevardul Victoriei, și altele.

— Sigur că un asemenea 
volum de lucrări a necesitat 
și o masivă mobilizare 
forțe șl «Ie elan.

— Aljsolul. Majoritatea 
nitaților economice de 
raza orașului — minele Vul
can și Paroșeni, preparația 
Comeșt), termocentrala Paro
șeni, șantierul de construcții. 
Fabrica de stilpi hidraulici 
ne-au dat sprijinul, iar oa
menii, un mara număr de 
oameni — școlari, uteciști, 
femei, pensionari (mobilizați 
de organizațiile de partid din 
cartiere și de deputați) au 
prestat un considerabil nu
măr de ore de muncă patrio
tică. conștienț) că lucrează, 
ne'N-u orașul lor. pentru ei.

Afirmațiile tovarășului in
giner Alexandru Todor le-am 
întîlnit er>n<'-ofî7nFr. pretutin
deni, în Vulcan, pe unde am 
trecut. Sînt semne ale înge
mănării eforturilor colective, 
ale dorinței încetățenite a lo
cuitorilor Vulcanului de a-și 
vedea orașul mai proaspăt, 
mai curat, mai frumos. Haina 
îmbrăcată acum de orașul 
A7ulcan continuă să fie ajus
tată prin strădania oamenilor 
anonimi și a diriguitorilor tre
burilor locale.

VINERI 14 MAI

FILME

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate. 
Emisiune pentru copii, 
adulți și vîrstnici.

9,00 Matineu duminical pen
tru eopii. .Șoșon, cau
tă Interpretează un 
colectiv al Teatrului de 
păpuși din Galați. Film 
serial: Fiul Mării — 
episodul Atacul robotu
lui.

10,00 Viața satului. Exem
plar personal. Extinde
rea ramurilor anexe — 
la rndemîna tuturor. Co
muna are doar un sin
gur sat ? Muzică popu
lară.

11,15 Albumul compozitori
lor români : Wilhelm
Berger.

12,00 De strajă patriei
12.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor Cadra
nele din turnuri vechi.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

1430 Postmeridian. Magazin 
duminical.

17.50 Fotbal — Campionatul 
european. Cehoslovacia 
— România — transmi
siune directă de la Bra
tislava. In continuare 
magazin duminical.

19.50 1 0O1 de seri.
20,00 Telejurnalul de
20.30 Film artistic :

țiunea Cicero cu James 
Mason. Danielle Da
ri eux.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22,25 Din înregistrările celui 

de-al IV-lea Festival 
și Concurs Internațio
nal dc muzică ușoară 
„Cerbul de aur". Recital 
Lola lovanovici.

20,35 Idei contemporane. Lo
cul artei in spirituali
tatea modernă.

21,15 Aventuri în epoca 
piatră — film de desen 
animat.

21.40 Pentru iubitorii muzicii 
de operă. Tabloul ll din 
actul 1 al operei Fanst 
de Gounod.

2240 Telejurnalul de noapte. 
22,25 Telesport.
22,45 închiderea emisiunii.

18,00 Deschiderea
Ex-terra'71. 
concurs dc 
tehnice pentru pionieri 
și școlari.

1835 Mult e dulce și frumoa
să. — Emisiune de lim
ba română.

18.40 Confruntări 
de reper.

19,10 Tragere Pronoexpres.
19,20 1 001 dc seri.
1930 Telejurnalul de seară. 
20,00 Ritmuri — film docu

mentar TV.
20,25 Finala „Cupei cupelor" 

la fotbal: Real Madrid 
— Chelsea Londra.

documentar 
montaj.

21.45 Baschet masculin : Po
lonia — România. Trans
misiune de la Kato
wice

2230 Telejurnalul de noapte. 
2239 Din înregistrările celui 

de-al IV -lea Festival și 
Concurs Internațional 
de muzică ușoară „Cer
bul de aur**. Recital 
Sergio Endrigo.

23.00 închiderea emisiunii.

seară. 
Opera-

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18,00 Căminul.
18,40 Lumea copiilor : Scufița 

Roșie și... năzdrăvanii.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 11101 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20,15 Film artistic : „Jandar

mul din Saint-Tropez". 
Comedie franco-italiană 
cir Louis de Funcs și 
Genevive Grad.

21,55 Mai aveți o întrebare? 
București 2000. Cum va 
arăta Bucureștiul peste 
trei decenii ?

22,55 Telejurnalul de noapte.

(95*/0 gaz de fumai și 5% 
metan) care va permite o 
praîncălzîre a aerului cu 
grade Celsius — ceea ce va a- 
vea ca rezultat încă 20 kg. de 
cocs economisit ta tuna de fon
tă.

In cinstea semicentenarului 
i’.C.R. furnaliștii de la Călan 
s-au angajat să dea, peste plan, 
cu cocs economisit. 340 tone de 
fontă. In aceste zile plusul mă
soară însă peste 1 000 de tone, 
depășindu-se angajamentul luat 
pe întregul an.

Atingerea acestei cote se da- 
iorește atît hărniciei, abnega
ției Și priceperii oamenilor cît 
și înaltelor performanțe tehni
ce ale așa zisei instalații „A- 
pollo 15" care a imprimat un 
plus de vitaliL.j < -lorlalte a- 
gregate siderurgice ale bătrînei 
.și totodată tinerei cetăți a me
talului de )a Călan.

gaz 
su- 
100

VIITOARE

17,00 Deschiderea 
Teleșcoală. 
română * Mari 
literare. Fizică : Evoluția
concepțiilor despre
structura luminii.

18,00 Căminul
18.50 Lumea copiilor O po

veste cu o ridiche. 
Tragerea Loto

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Băieți buni, bă:eți răi (13—16 
mai) : Republica : Hibernatus 
(13—16 mai}; LONEA — 7 No
iembrie; Băieți în haine de 
piele (13 
King 
mai): 
dul, seriile I și II (13—14 mai); 
VULCAN: Pe luciul gheții (13— 
K5 mai): BĂRBĂTEN1 : Marisia 
ș1 Napoleon (13—14 mai); LU- 
PENT — Cultural: Mexic 70 
(13—16 mai): UR1CAN1: Roșu 

iu (14—15 mai).

_ în haine
■ 15 mai}; Minerul: 

Kong evadează (13—16 
ANINOASA : Vagabon-

•: aurii

• LUNI 17 MAI

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Scena. Emisiune de in
formații și critică tea
trală.

1830 Muzică populară.
18,45 Stop — Cadru.
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

Sport
20,10 Film serial : Cavalerul 

Furtună (VII).

Biologie cL a IX-a — 
Biocenoza pădurii de 
stejar

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Panoramic științific. In
cursiune in inedit.

18,30 Tbate pînzele sus. Emi
siune pentru pionieri.

19,15 Publicitate.
19,20 tOOl de seri.
19,311 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,10 Reflector.
20.25 Momente din istoria 

teatrului universal. Co
media Detl'arte Nebu
nia lui Pantalone.

21,55 Concertul orchestrei de 
jazz din Miinchen, con
dusă de Dusko Goyko- 
vich. — Solistă Barbara 
Fields (S.U.A).

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

Transmisiune directă de 
la Atena.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Gata marilor interpreți. 

Ileana Iliescu.
2240 închiderea emisiunii.

19.10
19,20 1 noi de seri.
19.30 Telejurnalul de seară 
20.00 Reflector,
20,15 Film artistic. Numai în

gerii au aripi cu Cary 
Grant, Jean Arthur, 
Thomas Mitchell, Rita 
Hayworth

22.10 Cadran internațional.
22.40 Telejurnalul de noapte.
22.50 Baschet masculin •. Ro

mânia — Ungaria — 
repriza a Il-a înregis
trare de la Katowice

23.30 închiderea emisiunii.

• SIMBATA 22 MAI

14.45

• JOI 20 MAI

1730 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18,30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto.

pe

seară.

1840 Timp și anotimp 
ogoare 

19,15 Publicitate. 
19,20 1 001 de seri.
1930 Telejurnalul de 

Sport.
20.10 Invitație la circ. Spec

tacolul circului mare 
din Moscova. (înregistra
re}.

21.10 Planeta se grăbește.

1 635

lR.tO
18,15

19,20
19.30

20.10 
21.00

21.50

23,00

23,30

Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Petrolul — Pro
gresul. Transmisiune di 
r.-ctă >k la 
Emisiune in 
mană 
Publicitate.
Hună seara, 
Bună scara, 
t oui de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport
Tele enciclopedia
Film serial : Incorupti
bilii
Infrlnire pe platou. 
Spectacol muzîcal-core- 
grafic.
Teleinrnalul de noapte. 
Sport.
închiderea emisiunii.

P’nîești 
limba Spir-

fete ! 
băieți !

J

Răsfoind carnetul de
Barajul de la Reghin

Miercuri a plecat la Reghin 
echipa de handbal Știința Pe
troșani — participantă, pină 
anul trecut, in campionatul di
viziei B, actuală campioană a 
județului Hunedoara. Jucătorii 
antrenați de fostul goal — kee
per al Științei — Vasile Măr- 
gulescu — asaltează din nou 
porțile diviziei secunde. Dispu
ta, care începe azi și continuă 
simbălă și duminică, la Reghin, 
'reunește patru echipe — cam
pioane județene — dintre care 
una singură va fi „fericita". 
I-am văzut la cite va antrena
mente și meciuri oficiale pe 
handbaliștii de la Știința. Al
cătuiesc o „trupă* puternică in

care ne punem speranțe, li vom 
urmări cu gindul azi, miine și 
poimîine, în confruntările de 
la lîeghin, și le dorim să rein
tre in Petroșani pe „poarta B" 
a handbalului românesc, 
iubitorii handabalului 
lea Jiului doresc acest

Și acum in

Toți 
din Va
luer u.

serie
Aureolați de nesperata, dar 

atît de prețioasa victorie obți
nută duminică la Caransebeș, 
fotbaliștii de la Știința Petro
șani privesc optimiști meciurile 
următoare, la gindul răminerii 
pină in finalul campionatului 
pe poziția de acum — I — a 
clasamentului. Mai sînt insă 
trei „hopuri*. Ele se numesc:

însemnări
Minerul Moldova Nouă, Meta
lul Topleț și Metalul Turnu 
Severin. Dar tot „hopuri" pen
tru Știința se numesc și even
tualele reușite ale principalelor 
urmăritoare: Vulturii Textila 
Lugoj și C.F.R. Caransebeș.

— De acum adunăm puncte
le în serie pină in final — iși 
exprima deunăzi optimismul un 
component al Științei — și tre
buie să ne atingem țelul.

Iar un altul făcea remarca, 
nu lipsită de satiră și adevăr i

— E drept că mai sînt. ,do
puri* dar... bucuroși le-om tre
ce toate, de nu vor interveni 
cine știe ce .aranjamente" care 
in ultima vreme, au devenit su
părător de frecvente.

<•(

R.PORTER

I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I l

HAHDBAL Turneul final feminin la Petroșani
Timp de trei zile — azi, 

mîine și poimîine — orașul 
Petroșani va fi gazda uneia 
din cele 4 zone ale barajului 
pentru promovarea în divizia 
B la handbalul feminin, Iși

vor disputa șansele următoa
rele 4 formații 1 U.T.A., Vo
ința Craiova, Textila Sebeș, 
Electra Fieni. Echipa care 
va acumula cel mai mare 
număr de puncte va activa,

în campionatul viitor, în di
vizia B de handbal, care-și 
desfășoară activitatea — du
pă cum se știe — pe două 
serii. Întrecerile încep la era 
17, pe terenul Școlii sportive.

I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
J

PRODUSE

angajeaza
— ȘEF MAGAZIN TEXTILE PENTRU 

UNITATEA NR. 17 CIMPA.

N

s

î
I
N S
I

— ȘEF MAGAZIN MERCER1E-GAL4NTF 
RIE PENTRU UNITATEA NR. 14 PETRU.A.

Condiții de angajare și salarizare — cele pre 
văzute de H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 de la biroul personal al între 
prinderii — Petroșani, str. Republicii nr. 190 
telefon 1804.
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în capitala Ungariei,
s=au deschis

Lucrările Adunării

BUDAPESTA 13 — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite 1 In capitala 
Ungariei s-au deschis joi lucră
rile Adunării Consiliului Mon
dial al Păcii, la care participă 
peste 700 delegați, invitați și 
observatori din 125 de țări, pre
cum și reprezentanți a 33 de 
Organizații internaționale. Miș
carea pentru pace din România 
este reprezentată de o delegație 
bondusă de prof. univ. Tudor 
lonescu, președintele Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii

I -a ședința inaugurală a asis
tat Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Gyula Kallal, preșe
dinte al Prezidiului Consiliului 

Rational al Frontului Popular 
patriotic din Ungaria, aduna
rea a adoptat ordinea de zi i 

'‘sarcinile imediate ale Consiliu
lui Mondial al Păcii în vederea 
întăririi și extinderii acțiunii 
'comune și unității tuturor for
jelor angajate în lupta pentru 
pace, independență. împotriva 
^imperialismului și războiului ; 
.întărirea organizației Consiliu
lui Mondial al Păcii.

In cadrul ședinței inaugurale 
js-a dat citire mesajelor de sa
dul Mesajul adresat participan- 
țîilor la Adunarea Consiliului 
Vlondial al Păcii de către pre
ședintele Consiliului de Stat al

Rcpublicii Socialiste România, 
Nicolae Geaușescu, a fost urmă
rit cu deosebit interes și salutat 
cu îndelungi aplauze.

Au luat cuvîntul pc marginea 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi Nguyen Thi Binh, repre
zentanta Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, Dramane 
Quattara. reprezentantul Orga
nizației Unității Africane, scrii
torul sovietic A. Korneiciuk, 
canonicul belgian Gorr, repre
zentanții Comisiei pentru apar
theid șl Comisiei speciale pen
tru decolonizare din cadrul 
O.N.U., Ralph Abernathy, lide
rul mișcării populației de cu
loare din S.U.A., șl alte perso
nalități marcante ale luptei pen
tru pace.

Reuniunea plenară de după- 
amiază a fost consacrată lup
tei popoarelor din Indochina 
pentru apărarea libertății 
independenței naționale, 
rostit cuvîntărl delegații 
Laos, Cambodgia, Republica 
Vietnamului de sud șl R. D. 
Vietnam. A luat cuvîntul. de 
asemenea, Sidney Peck, din 
partea mișcărilor americane 
pentru pace. împotriva războiu
lui din Vietnam.

Ultima parte a reuniunii a 
fost consacrată raportului se
cretarului general al Consiliu
lui Mondial al Păcii, Romesh 
Chandra.

aur
și argint

Italia

70 de ani.

Avram,

a luat sfîr.șit 
primăvară a

țări 
s-au 
suc-

® Primul ambasador al Ita
liei în Republica Populară Chi
neză, Folco Trabalza, a sosit 
miercuri la Pekin, informează 
agenția China Nouă.

Externe scnegalcz, anunța că 
Iranul șl Senegalul au hotărît 
să stabilească relații diploma
tice.

ROMA 13 — Corespondentul 
es, Nicolae Puicea. trans- 
Delcgația română, con- 
de loan Avram, mi- 

industriei construcții-

Conspirație militară 
înăbușită în Argentina

%

guvernamentale de colaborare

si R. D. Germană
perioada 10—13 mai au 
loc la București lucrările 
de-a IV-a sesiuni a Co-

klh 
avut 
celei 
misiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică între Ro
mânia și R. D. Germană.

Comisia a examinat modul de 
îndeplinire a recomandărilor a- 
doptate anterior și a constatat 
că în perioada care a trecut 
de Ij ultima sa sesiune cola
borarea economică dintre cele 
două țări a continuat să se 
dezvolte, fapt oglindit în creș
terea continuă a schimbului re
ciproc de mărfuri. Pe baza re
zultatelor obținute de organele 
de planificare în coordonarea 
planurilor de dezvoltare a e- 
conomiilor naționale a celor 
două țări, precum și în temeiul 
acordului comercial pe termen 
lung, în 
Schimbul 
va cunoaște o dezvoltare as
cendentă. Această dezvoltare 
este stimulată de măsurile a- 
doptate de Comisia mixtă gu
vernamentală privind adîncirea 
în continuare a diviziunii mun
cii. îndeosebi în domeniile in
dustriilor metalurgică, chimică, 
construcții de mașini, electroteh
nică și electronică.

perioada 1971—1975 
reciproc de mărfuri

In cadrul sesiunii, Comisia 
mixtă guvernamentală a stabilit 
noi măsuri în această direcție, 
în spiritul interesului și avan
tajului reciproc: avînd în ve
dere și recomandările C.A.E.R., 
o atenție deosebită se va a- 
corda dezvoltării cooperării și 
specializării în domeniul indus
triei construcțiilor de mașini, 
în special în ceea ce privește 
instalațiile și utilajele de înaltă 
tehnicitate, care corespund ne
voilor de perspectivă ale ce
lor două țări.

Cele două părți au efectuat, 
de asemenea, un schimb de pă
reri privind posibilitățile de a- 
dîncire a colaborării în dome
niul științei și tehnicii, stabi
lind măsuri corespunzătoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
de înțelegere reciprocă. Proto
colul sesiunii a fost semnat din 
partea română de Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar din par
tea R. D Germane de Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

BUENOS AIRES 13 — Cores
pondentul Agerpres Vasile Oros, 
transmite : O conspirație milita
ră r.-'ntrq qr-'-.nixhii guvern ar
gentinian a fost înăbușită după 
ce oreședinlele Lanusse a ordo
nat arestarea unui grup de ofi
țeri. Surse militare Informează 
că. în garnizoana „Campo de 
Mayo“ din aphopierea capitalei, 
au fost arestați zece ofițeri și 
că generalul Eduardo Labanca, 
considerat lider al conspirației, 
se află sub urmărire. Inițial, se 
afirmase că și fostul președinte 
Juan Carlos Ongania ar fi fost 
implicat și că s-ar fi emis ordi
nul de arestare a lui. dar ulte
rior această informare a fost 
dezmințită. Detectarea mișcării 
conspirative a început prin ares. 
tarea a trei ofițeri acuzați de 
intenția de a Provoca rebeliune 
în garnizoana din Tucuman. 
Tentative identice ar fi fost 
înăbușite în unități militare din 
Salta, Jujuv. Mendoza, San Luis 
șl Tandil. Poliția a instalat dc- 
tașamnete de pază în jurul pos
turilor de radio și televiziune.

Participanțil la complot — a- 
precîază observatorii — se opun 
actualei orientări a generalului 
Alejandro Lanusse spre ..Nor
malizare constituțională" con- 
șiderînd_că_ intenția de a trans
fera peste trei ani puterea unui

guvern civil rezultat din alegeri, 
implică recunoașterea eșecului 
forțelor armate în conducerea 
așa-numitei ..Revoluții argenti- 
niene". adică a procesului inițiat 
în iunie 1966 prin răsturnarea 
guvernului constituțional al lui 
Arturo Ill ia. Judecind după nu
mele ofițerilor arestați «au aflnti 
sub urmărire, pare să fie vorba, 
totuși, de forțe eterogene. Inclu
siv de simpatizant! ai peronis- 
mului. Tn timp ce autoritățile își 
concentrează atenția spre întări
rea măsurilor de siguranță oe- 
roniștii și radicalii, principalele 
forte politice din Argentina, cer 
insistent președintelui Lanusse 
fixarea unei date a alegerilor 
promise și a unui program con
cret în vederea realizării lor. 
Un document difuzat în presă 
de mișcarea iustițialistă (; ?ro- 
nistă) exprimă „neliniștea față 
de întîrzierea manifestată de 
președinte în fixarea datei a- 
legerîlor și în stabilirea norme
lor de desfășurare a acestora".

(Agerpres)

Vizita delegafiei

române, condusă

de ministrul

loan

mite . 
dusă 
nistrul ------
lor de mașini, s-a întîlnit joi 
cu conducerea societății mixte 
româno-italiene „Vitama1*, spe
cializată în exportul de mașini- 
"nelte românești. Cu acest pri
lej. a fost analizată activitatea 
desfășurată pînă în prezent de 
riitre acenstă firmă.

Delegația română a vizitat 
apoi sediul de la Ivrea (Tori
no) al societății Olivetti, pre
cum si fabrica de automobile 
Fiat. In discuțiile avute cu re
prezentanți ai conducerii aces
tor mari întreprinderi italiene 
au fost trecute în revistă rela
țiile României cu firmele res
pective și au fost discutate po
sibilitățile de dezvoltare a coo
perării economice și tehnice.

La discuții au participat Iacob 
Io ■. ambasadorul României 
la Roma, și Gheorghe Predescu, 
șeful Agenției economice ro
mâne din Ttalia.

© Șase procminenți oameni 
de știință au inminat secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, un „mesaj al celor trei 
miliarde și Jumătate de locui
tori ai planetei Terra" privind 
necesitatea unor măsuri în ve
derea combaterii poluării me
diului ecologic. Documentul, 
semnat de 2 200 de biologi și 
alți oameni de știință din 23 
de țări ale lumii, se pronunță 
pentru interzicerea și distruge
rea tuturor armelor nucleare și 
chimice, și pentru aplicarea 
unui control strict împotriva 
poluării în toate țările indus
trializate.

© Președintele Nixon a pro
pus Congresului un program de 
luptă împotriva cancerului care 
prevede crearea unui organism 
de cercetări autonom, in cadrul 
Institutului Național al Sănătă
ții. EI a cerut în acest scop 
un credit de 322 milioane de 
dolari pentru anul fiscal care 
începe la 1 iulie 1971.

® Un comunicat oficial, pu
blicat de Ministerul Afacerilor

Ultimele
Cele patru meciuri disputa

te în cadrul Campionatului e- 
uropean de fotbal s-au înche
iat cu rezultate scontate. O 
victorie categorică prin pro
porțiile scorului a obținut e- 
chipa Portugaliei învingătoa
re pe teren propriu cu 5—0 
(2—0) în fața selecționatei 
Danemarcei. Cu același scor 
(5—0) s-a încheiat șl partida 
Xnglia — Malta.

Lipsită de aportul jucăto
rilor de la Panathinaikos A- 
tena. care se pregătesc pentru 
finala „Cupei campionilor e- 
uropeni". reprezentativa Gre
ciei a pierdut cu 0—1 (0—0) 
meciul susținut la Berna cu 
formația Elveției.

Tn sfîrșit, la Tirana, la ca- 
pă!nl unui joc echilibrat, se
lecționatele Albaniei șl Po
loniei au terminat la egali
tate i 1—1 (1—1).

★
PRAGA 13 (Agerpres). — A 

început turneul internațional 
masculin de șah de la Buha- 
kovice (Cehoslovacia), tur
neu Ja care participă

• Louis Armstrong, a cărui 
stare a sănătății a produs în 
urmă cu șase săptămîni o se
rioasă îngrijorare admiratorilor 
săi, a reapărut, complet refă
cut, într-un spectacol de tele
viziune, Armstrong este în pre
zent în vîrstă de

• La Geneva 
Joi sesiunea de 
Comitetului pentru dezarmare. 
Potrivit acordului intervenit 
între delegații, lucrările Comi
tetului vor fi reluate Ia 29 iu
nie 1971.

® Ambasadorul Gunnar Jar
ring a fost primit, joi, de secre
tarul general al O.N.U. U 
Thant, cu care a examinat po
sibilitățile reluării misiunii sale 
în Orientul Apropiat.

La Națiunile Unite s-a anun
țat, de asemenea, că luni, se
cretarul de Stat al S.U.A., 
William Rogers, va conferi cu 
U Thant și Jarring în legătură 
cu turneul pe care l-a între
prins în unele capitale arabe 
și la Tel Aviv.

Ansamblul folcloric „Călu
șul", al Căminului cultural 
din comuna Scornicești, ju
dețul Olt, care a participat 
Intre l și 10 mai la Festiva
lul internațional de folclor de 
la Efes (Turcia), s-a înapoiat 
In țară. Spectacolele prezen
tate de solii artei populare 
interpretative românești, in
tr-o aleasă companie de con- 
curenți din numeroase 
ale Europei și Asiei, 
bucurat de un deosebit 
ces. La sfirșitul Festivalului, 
ansamblul „Călușul" a fost 
distins cu Marele premiu al 
Festivalului „Zeița de Aur — 
Artemis", precum și cu două 
premii speciale „Artemisa de 
Argint" Este pentru a doua 
oară consecutiv, cind această 
prestigioasă distincție a Fes
tivalului de la Efes revine 
unui ansamblu folcloric ro
mânesc, la ediția din anul 
1970 ea fiind atribuită An
samblului folcloric „Pandela- 
șui" al județului Constanța.

(Ager preș)

încă o rundă cu rezultate minime
BRUXELLES 13 (Agerpres). 

— Apreciată înaintea deschi
derii drept un dialog „crucial 
și decisiv", noua rundă de ne
gocieri dintre Marea Britanie 
și „cei șase", de la Bruxelles, 
a avut, se pare, sfîrșitul unui 
episod oarecare în cursa-mara- 
ton de aderare a Angliei la Pia
ța comună, încheindu-se cu re
zultate minime.

Angajînd discuțiile pe fondul 
actualelor convulsii ale siste- 
rnylpi monetar occidental, ne
gociatorii au dovedit multă pru
dență și au abordat, în reuni
unea de două zile, numai acele 
aspecte ale aderării asupra că
rora exista un oarecare con
sens și permiteau realizarea u- 
nor acorduri. Dezbaterile asu
pra cifrei contribuției britanice

la bugetul comunitar, proble
mei produselor lactate din No
ua Zeelandă și rolului lirei ster
line ca monedă internațională 
de rezervă — considerate pro- 
bleme-cheie în încercarea de a- 
derare a Angliei la organismul 
economic vest-european — au 
fost amînate pentru o viitoare 
reuniune.

In urma unor dezbateri pre
lungite. „cei șase11 (la nivelul 
miniștrilor de externe) și dele
gația britanică (condusă de 
Geoffrey Rippon) au căzut de 
acord, pe de o parte, asupra 
perioadei de tranziție în ma
terie agricolă și, pe de altă par
te. asupra regimului rezervat 
zahărului din țările Common- 
wealthului. 
în ce privește perioada

Festivalul 
și concursul 

„PR1MAVARA 
LA PRAGA"

PRAGA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite i Tn capitala R.S. Ce
hoslovace a început tradiționa
lul festival șl concurs interna
țional ..Primăvara la Praga'. 
Trei săptămîni, în cele mal cu
noscute săli de concerte, cate
drale și grădini publice pra- 
gheze, muzica lui Dvorak. Sme
tana, Beethoven. Mozart și ale 
altor compozitori celebri va a- 
duna din nou un numeros pu
blic meloman.

Tn afara filarmonicilor do 
stat ale țării gazdă, la Praga 
sînt prezente numeroase forma
ții orchestrale din străinătate.

Școala dirijorală românească 
este .reprezentată la aceasta 
manifestare muzicală de pres
tigiu de dirijorul clujean, Emil 
Simnn. sub a răjuii baghetă 
va cînta, la 27 mal. orchestra 
Filarmonicii de stal din Brno,

tranziție în domeniul agricol, 
„cei șase11 și Marea Britanie au 
convenit ca Londra să se alini
eze în șase etape, desfășurate 
pe o perioadă de cinci ani. la 
prețurile comunitare. Celălalt 
acord, „fruct a) unui compro
mis". după cum relevă agenția 
France Presse. prevede ca Pia
ța comună lărgită să trateze 
celelalte țări în curs de dezvol
tare, a căror economie depin
de „într-o măsură considerabi
lă" de exportul unui produs de 
bază (zahăr) într-un mod ase
mănător regimului acordat ță
rilor producătoare din zona 
Common welthulul.

Următoarea reuniune dintre 
„cei șase" și Marea Britanie va 
avea loc la 7 iunie la Luxem-

cadrul a- 
reprezen- 
a dispus

respectiv

ar con- 
reală la 

Europa 
relații 

cu

zi 
Și 

de 
e.

întrevedere
Cornel Burtică 
Nikolai Patolicev

MOSCOVA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite i La 12 mai, mi
nistrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, a avut o între
vedere cu Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice.

Au fost discutate probleme 
privind schimbul de mărfuri 
româno-sovietic pe anul 1971 și 
în perspectivă.

ȘTIRI SPORTIVE
mari maeștri și maeș
tri din U.R.S.S., România, 
Ungaria. Polonia, Bulgaria, 
R.D. Germană și Cehoslova
cia. După două runde, con
duce marele maestru cehos
lovac Vlastmil Hort cu 2 
puncte, urmat de Antoșin 
(U.R.S.S.), Szabo (Ungaria), 
Smejkal (Cehoslovacia) — 1,5 
puncte. Maestrul român Mi- 
titelu, care a remizat pri
mele două partide cu Leh- 
tinski și Hlousek, ocupă lo
cul șase cu 1 punct.

tr-un meci contînd pentr 
Campionatul european de fot 
bal rezervat echipelor de li 
neret, selecționata Poloniei 
a învins cu scbrul de 2—1 
(0—0) formația Albaniei. Au 
marcat j Lato (2), 
Balluku.

In R. D. Vietnam s-a (imit recent cel de-al 6-lea Con
gres al muncitorilor constructori de înaltă calificare. Timp 
de 15 zile, 2 820 de constructori și-au arătat măiestria in 
diverse regiuni ale tării, dînd peste, plan lucrări de foarte 
bună calitate.

In sprijinul primirii
R. D. Germane 

în O.M.S.

★
REYKJAVIK 13 (Agerpres). 

— La Reykjavik s-a disputat 
meciul dintre selecționatele 
Islandei și Franței, contînd 
pentru preliminariile turne
ului olimpic de fotbal. Ba 
capătul unui meci echilibrat 
scorul a fost egal i 0—0.

Returul acestei întîlniri va 
avea loc la 16 iunie la Pa
ris.

★
.VARȘOVIA 13 (Agerpres).

— La Reszow (Palonia), în-

La Copenhaga, în 
celeiași competiții, 
tativa Danemarcei 
cu 2—1 (1—1) de echipa Por
tugaliei. Golurile echipei în
vingătoare au fost marcate 
de Arthur (în proprie poartă) 
și Skriver. Pentru 
înscris Checo.

•k
Selecționata de 

țării noastre, care 
duminică la Bratislava echi
pa Cehoslovaciei în campio
natul european, a susținut 
ieri la Plopeni un meci de 
verificare în compania echi
pei locale Metalul (divi
zia C). Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul marcat în 
minutul 60 de Dragomir.

(Agerpres)

oaspeți

BRATISLAVA 13 (Agerpres). 
— Agenția CTK anunță că joi 
au început la Bratislava lucră
rile Congresului Partidului Co
munist din Slovacia.

Pe agenda de lucru a primei 
zile a Congresului figurează 
Raportul cu privire la activita
tea P. C. din Slovacia, dezvol
tarea societății în perioada de 
după cel de-al XlII-lea Congres 
al P. C. din Cehoslovacia și la

sarcinile principale ale partidu
lui în Slovacia în perioada ur
mătoare, prezentat de Jozef 
Lenart, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Slovacia. Al doilea 
punct de pe ordinea de 
este Raportul de activitate 
noile sarcini ale Comisiei 
Control și Revizie a P.
din Slovacia, expus de Vilem 
Salgovic, președintele Comisiei.

i

BONN 13 (Agerpres). — O delegație poloneză, condusă 
de directorul Institutului din Varșovia pentru relații inter
naționale, Riszard Frelekn a participat la un colocviu orga
nizat de Institutul de cercetări de pe lingă societatea vest- 
germană pentru politică externă. Au fost dezbătute pro
bleme privind securitatea europeană, precum șl relațiile 
dintre Polonia și R.F.G. Parti.cipanții, relevă agenția 
P.A.P., au reliefat legătura strînsă dintre normalizarea re
lațiilor bilaterale și destinderea generală în Europa. Părțile 
au convenit să continue dialogul început; o delegație a In
stitutului vest-german a fost invitată să viziteze Varșovia.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, Cubei. Mongoliei, 
Poloniei, României, Ungariei 
și U.R.S.S., prezente la lu
crările celei de-a 24-a sesi
uni a Organizației Mondiale 
a Sănătății au adresat celor
lalte țări participante un 
apel de a vota în favoarea 
primirii, încă la această se
siune, a Republicii Democra
te Germane ca membru cu 
drepturi depline în O.M.S. 
„Nu există nici o îndoială, 
se arată în apel, că, fiind 
membră a O.M.S., R.D.G. ar 
putea să aducă o contribuție 
substanțială în soluționarea 
sarcinilor de mare importan
ță care revin organizației. 
De aceea, o asemenea hotă- 
rîre ar corespunde nu numai 
intereselor R.D.G., ci și inte
reselor tuturor țărilor mei 
bre ale O.M.S. Ea 
stitui o contribuție 
cauza destinderii in 
și la stabilirea de 
fructuoase intre țările 
sisteme social-politice diferi
te1*.
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IAsaltul celui mai inalt
pisc din lume, continuă

KATMANDU 13 (Agerpres). 
— După retragerea alpiniști- 
lor francezi și elvețieni, alți 
șapte membri ai expediției 
internaționale care efectuea
ză ascensiunea muntelui Eve
rest au părăsit tabăra de ba
ză. cu destinația Katmandu. 
Medicul expediției a luat 
hotărîrea de a renunța la 
aportul lor întrucît sînt bol-

navi și nu mai pot face 
eforturilor. Asaltul celui 
înalt pisc din lume 
continuat de englezii Dou
glas Haston și Don Williams, 
împreună cu japonezii Naomî 
Uemura și Reizo Ito. care se 
află de cîteva zile instalați 
la cea de a cincea tabără si
tuată la aproximativ un ki
lometru de vîrf.

față 
mai 
este S

I
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Senatul chilian s-a pronunțat 
pentru naționalizarea 
minelor de cupru

SANTIAGO DE CIULE 13 
(Agerpres). — Senatul chilian a 
aprobat miercuri noaptea, la 
cea de-a cincea și ultima lec
tură, _i>,oiectul de modificare a 
Constituției, care va permite 
naționalizarea minelor de cu
pru.

Proiectul respectiv urmează 
să fie ratificat de Congres în 
ședință plenară.

Orlando Contuarias. ministru! 
minelor, care a asistat la șe-* 
dința Senatului, a declarat cS 
acest proiect corespunde, în 
ansamblu, punctu1 : dc vedere al 
guvernului, care și-a propus să 
folosească bogățiile țării în con-i 
formitate cu interesele poporul 
lui chilian.

Reanimarea 
proiectului S.S.T.

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Camera Reprezentanților a 
Parlamentului S.U.A. a aprobat 
miercuri seara, cu 201 voturi 
contra 195, acordarea unui cre
dit de 85 milioane dolari pen
tru continuarea construirii avio
nului supersonic de pasageri 
„S.S.T.“. Această sumă ar per
mite reluarea proiectului aban
donat în luna martie, ca urma
re a respingerii creditelor ce
rute de Camera Reprezentan
ților și de Senat. Dar votul din 
Camera inferioară a Congresu
lui american va trebui confir
mat de parlamentari în mo
mentul cînd aceștia se vor pro
nunța asupra ansamblului pro
iectului de corective bugetare 
șl apoi aprobat de Senat.

Vestea votului din Camera 
Reprezentanților n-a entuzias
mat pe reprezentanții societății 
„Boeing", care trebuia să con
struiască aparatul. Ei au afir
mat că, „dacă Congresul va a- 
proba credite pentru reînvierea 
S.S.T., mijlocul cel mai eficace 
este de a considera .vechiul 
contract ca anulat și de a sta
bili un contract cu totul nou%

La Casa Albă, președintele 
Nixon și-a manifestat, într-o 
declarație publicată la numai 
două ore după aprobarea cre
ditelor, satisfacția în legătură 
cu revenirea asupra hotărîrii 
precedente, recomandînd Sena
tului să procedeze în același 
mod.
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