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REPERE
LUMINOASE
Alt

Lemn

peste 
plan...

Colectivul lucrătorilor Unită
ții de exploatare a lemnului 
Petroșani a onorat cu bune re
zultate sarcinile de pian pe 
luna de curind incheiată. Din 
pan betele de exploatare ale 
unității au fost realizate, su
plimentar prevederilor 165 mc 
bușteni gater rășinoase. 544 mc 
bușteni de fag, 114 mc celulo
ză de fag, 300 mc cherestea de 
rășinoase, 257 mc lobde pentru 
lăzi și alte sortimente de masa 
lemnoasă.

Cantitățile însemnate «le 
lemn date peste prevederi e- 
conomiei naționale provin in 
cea mai mare parte (peste 70 
la sută din volumul total) din 
sectoarele de exploatare Cimpu 
lui Neag și Lonea, unde mun
cesc colectivele de lucrători fo
restieri conduse de șefii de 
sector Eugen Bă'*ean si Gh 
Tudorache.

...și
calcar

La nivelul sarcinilor pe luna 
iunie Ș> chiar la o cotă supe
rioară acestora și-a desfășurat 
activitatea de producție și co
lectivul carierei de calcar de la 
Bănița. Prin buna organizare a 
muncii — in care sens s-au 
remarcat excavatoriștii Ianoș 
Boilor și Gh. Ceaușu, minerii 
Petru Vladislav. Petru Stoica 
și alții — s-a reușit să se ex
tragă din carieră și expedie
ze la destinația beneficiarilor 
4100 tone calcar peste preve
derile planului.

Merită a fi de asemenea con
semnată calitatea bună a pro
ducției. ca și faptul că încăr
carea in vagoane C.F.R. și ex
pedierea produsului la consu
matori s-au făcut cu respecta
rea strictă a timpului «le în
cărcare prevăzut — fără întîr- 
zieri. fără nici un leu locație.

Vulcanizatorii
Străbatem halele mari ale 

preparației din Lupeni impre
sionați de jocul frenetic al căr
bunelui în arena complicată cu 
utilajele ce-l înnobilează. Bun- 
căre înalte, ale căror „guri" își 
aruncă conținutul pe benzile ce 
par fără de sfîrșit, marchea
ză parcă o simbioză cer-pămint 
al cărui rezultat este cărbunele. 
Es ■ aproape imposibil să crezi 
că aici in afară de lucirea dia
mantului negru abia răpit a- 
dincurilor, de mașinile și agre
gatele complexe care-l spală 
sau sortează, cineva mai acordă 
atenție și altor probleme. Și to- 
tu:i. această veritabilă uzină, in 
care rodul trudei minerilor a- 
similază noi carate, trebuie 
întreținută, trebuie în perma
nență supravegheată și îngri
jită.

Intram intr-unui din atelie
rele ce pot fi numite, nu fără 
temei, verigi de bază ale pro
cesului de preparare a cărbu
nelui la Lupeni — atelierul de

Petrila. scăldată in «oarele dimineții

PALMARESUL 
ECHIPEI

O corespondență sosită la re
dacție de la Revizia de vagoa
ne C.F.R. Petroșani ne aduce 
vestea unor realizări deosebite, 
demne de consemnat cu majus
cule, privind roadele bogate cu 
care au muncit în luna iunie 
muncitorii djn echipa de repa
rații cu detașare de la revizia 
de vagoane. Această echipă în 
a cărei componență sint cu
prinși oameni harnici și con
știincioși ca Ștefan Mihaly, Va
sile Birnicu, Vasile Vladislav, 
Cornel Crăciunescu, Simion 
Bene și alții a reușit un pal
mares valoros în realizarea 
sarcinilor de plan pe primele 
6 luni ale anului curent. Echi
pa a reușit să efectueze repa
rații cu detașare Ia un număr 
de 1 727 de vagoane — cu 177 
peste sarcini, să facă revizii 
intermediare la un număr de 
217 — cu 5 peste cele prevă
zute, revizii intermediare la 10 
vagoane de clasă, să icpare 1' 
vagoane de clasă — cu 5 în 
plus. Munca spornică a echi
pei de reparații constituie un 
prețios aport adus la asigura
rea unei stări corespunzătoare 
a materialului rulant de cale 
ferată, îndeplinirii în condiții 
bune, de siguranță a sarcinilor 
de transport ce Ie revin cefe
riștilor petroșăneni în acest 
prim an al cincinalului.

vulcanizare. Mirosul specific de 
cauciuc natural sau sintetic ini
țiază pe noul venit asupra ce
lor ce va intilni aici. Două 
prese hidraulice acționate de o 
pompă hidraulică ce funcțio
nează la o presiune de 300 atm., 
un valț. o presă manuală pen
tru confecționarea garniturilor 
pentru moletele de funicular și 
alte cîteva unelte și utilaje 
completează .arsenalul" unor 
lucrători ce se străduiesc zil
nic să asigure preparației ne
cesarul pieselor de cauciuc. De 
aici pornesc lamele pentru ciu
rurile de rezonanță realizate 
la modernele piese hidraulice 
(lamele mai rezistente de 5—6 
ori decît acelea produse in ur
mă cu un an la presele ma
nuale), garniturile, tampoanele, 
semeringurile pentru stația de 
epurare a apelor și multe al
tele.' Pină mai ieri unele erau 
aduse din străinătate. Pricepe
rea și inventivitatea celor care 
lucrează in atelier, a mecani

Care a fost
PROBLEMA 
pusă în dâscufia 
adnnării comunișTIloa’?

Principala formă organizato
rică de manifestare a demo
crației de partid, de participa
re activă a tuturor membrilor 
organizației la discutarea și 
stabilirea orientării spre obiec
tivele cardinale ale vieții so- 
cial-economice o constituie a- 
dunarea generală. Dar, îndepli
nirea acestui rol implică o 
condiție preliminară pe cît de 
simplă, pe atît de esențială : 
ca adunarea să aibă o „bază 
de discuție" care să trezească 
interesul participanților. să-i 
determine la un dialog viu. 
concret și eficient in vederea 
perfecționării muncii de partid 
in domeniul analizat.

Asistînd la adunarea generală 
a organizației de bază a O.C.L. 
Alimentara, cu toate că ascul
tasem ordinea de zi, chiar și 
referatul prezentat, am rămas 
tot nedumirit referitor la pro
blema pusă în discuția comu
niștilor. Materialul citit în adu
nare avea titlul următor: Re
ferat asupra realizării sarcini
lor de plan-desfacere — pe 
trimestrul I și lunile apriiie- 
mai a.c. Temă minoră ? Dimpo
trivă, o chestiune de fond j ac

cului șef, ing. Andrei Panga- 
los, a directorului preparației, 
Victor Ardeleanu, a condus la 
rezolvarea unor probleme de 
mare importanță in procesul 
de realizare a unor piese de 
cauciuc. La un moment dat, 
din motive independente de co
lectivul preparatorilor, numă
rul semeringurilor ce soseau pe 
adresa unității scăzuse simțitor. 
Ori acelea vechi se uzau și la 
instalațiile respective se pier
deau cantități apreciabile de 
ulei. Încercări, eșecuri și mai 
apoi succese au punctat dru
mul înspre realizarea unor pro
duse similare autohtone. „Com
plicații intervin nu numai la 
realizarea materialului din ca
re trebuie să confecționăm 
piesele, ne spunea ing. A. Pan- 
galos, ci și la realizarea unor 
matrițe. Dotarea insuficientă a 
secției noastre de întreținere 
mecanică cere eforturi supli
mentare pentru confecționarea 
matrițelor. Iată, de exemplu, 
pentru a obține aceste rotoare

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a) 

tivitatea colectivului în peri
oada scursă de la începutul 
anului pe tărîmul care consti-i 
tuie însuși rațiunea lui de a 
fi : desfacerea mărfurilor. Și. 
totuși, abordarea unei chesti
uni majore nu înseamnă impli
cit și asigurarea „bazei de 
discuție" în măsură să determi
ne comuniștii să participe ’a 
dezbaterea aprofundată și so
luționarea problemelor, la sta
bilirea modalităților de obți
nere a unor progrese substan
țiale în munca întregului co
lectiv. Nu, pentru că acest de
ziderat reclamă, la rîndul lui o 
condiție sine qua non ! carac
terul analitic și conținutul bo
gat de idei al materialului, ca
pabil să declanșeze dezbateri 
vii, fructuoase. Or, tocmai în 
fața acestui deziderat a fost 
deficitar materialul prezentat 
în adunare. Materialul nu a 
fost altceva decît o informare 
redactată în stil administrativ, 
o înșiruire de cifre, de realizări 
privind desfacerea diferitelor

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

De la Paris s-a aflat zi
lele trecute că, un oarecare 
fizician, a construit un apa
rat capabil să vindece o mul
țime de boli, începînd cu 
cancerul. Senzația s-a am
plificat la știrea că instala
ția respectivă n-a fost accep
tată ca invenție de autorită
țile franceze. Scandalul și 
campania de presă care au 
urmat n-au schimbat cu ni
mic lucrurile, mai ales că
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MIRACULOSUL
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fizicianul cu pricina nu s-a 
învoit să divulge alte amă
nunte despre aparatul său, 
decît că funcționează pe ba
ză de curent de înaltă frec
vență și că emite unde elec
tromagnetice de un soi cu 
totul special, în stare să in
fluențeze mecanismul particu
lelor elementare ale corpu
lui uman.

Eroare, escrocherie sau cre
ație genială, aparatul cu pri
cina repune în obiectivul o- 
piniei publice fenomenul 
magnetismului, atît de „la 
modă' spre sfîrșitul secolu
lui trecut. Omenirea se afla 
atunci sub ploaia de inven
ții, bazate pe principiile 
’ectromagnetismului : 1837 
telegraful lui Morse, 1855 
telegraful imprimator al 
Hughes. 1876 — telefonul 
Beli, 1877 — fonograful 
Edison, 1887 — undele elec
tromagnetice Hertz, 1895 — 
telegraful lui Marconi.

e-
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In acele decenii ale furo
rilor magnetismului, chiar și 
nenea Iancu Caragiale își 
magnetiza strașnic catindatul, 
năucit de durere de măsele, 
cu... jamaica, conform rețe
tei lui Matei, doftor de bă
tături din Italia, meșter în 
electricitate, care făcea Și 
văpsea de păr.

Fenomenele magnetice au 
fost însă cunoscute din ve
chime. Aristotel remarca mag-

MAGNETISM
BBBBBKSRB QBBBBBBBBBBBBBBBB

netismul trecător al fieru
lui sub influența magnetului 
natural; în jurul anului 1000 
e. n. chinezii și wikingii fo
loseau busola. Magnetismul 
preocupă eminenți savanți 
de-a lungul secolelor — Hart
man, Norman, Halley, Wilcke, 
Coulomb, Humboldt, Gauss, 
Curie, Langevin. In 1913, fi
zicianul român Șt. Procopiu, 
dovedește prin calcul exis
tența unității cuantice de 
moment magnetic al electro
nului. Studiul proprietăților 
magnetice ale materiei per
mite apoi să se obțină infor
mații prețioase asupra legă
turilor chimice și structurii 
moleculelor, cineticii și nu
meroaselor tipuri de procese

încheierea vizitei 
președintelui 

Consiliului de Sfat, 
Nicolae Ceaușescu, 

în Finlanda
Președintele Consiliului de 

Stat il Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, și-au 
încheiat sîmbătă vizita oficială 
în Republica Finlanda, efectu
ată la invitația președintelui 
Urho Kekkonen și a soției sale, 
Sylvi Kekkonen.

In cursul vizitei, șeful sta
tului român a fost însoțit de 
Janos Fazekas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și soția sa. Elena Ceaușescu, 
au fost conduși la aeroportul 
Seutula, împodobit cu drapele
le de stat ale celor două țări, 
de președintele Urho Kekkonen 
și soția sa, Sylvi Kekkonen.

După o scurtă convorbire in 
salonul aeroportului, cei doi 
președinți trec în revistă garda 
de onoare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu salută drapelul de 
stat al Finlandei.

Șeful statului nostru și cei
lalți oaspeți români își Iau apoi 
rămas bun de la oficialitățile 
finlandeze aflate pe aeroport

COMUNICAT COMUN
eu privire fia vizita în Republica Finlanda a 
președintelui Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste Rosnânia, lAlicofiae Ceaușescu
29 iunie — 3 iulie 1971

La invitația președintelui 
Republicii Finlanda, Urho Kek
konen, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
sa. Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială in Republica 
Finlanda, intre 29 iuni" și 3 
iulie 1971.

In timpul șederii in Repu
blica Finlanda, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și persoanele ofici
ale române care l-au însoțit au 
vizitat unități economice și a- 
șezăminte de stat și social-cul
turale din Helsinki, Karhula, 
Imatra, Lappeenranta și alte 
localități,

Inalților oaspeți români li 
s-a făcut pretutindeni o pri
mire călduroasă, expresie a 
relațiilor de prietenie și a sen

fizice care se petrec în stări 
de agregare. In sfîrșit, mag
netismul găsește largi apli
cații în electrotehnică, radio- 
tehnică, electronică, automa
tică, prospectare geomagne
tică etc.

In această explozie a cu
noștințelor despre magnetism, 
să părăsim domeniul istoriei, 
spre a ne opri la București. 
Aici, la Oficiul de stat pen
tru invenții și mărci, prin
tre numeroase instalații și 
agregate care utilizează, total 
sau parțial, dispozitive elec
tromagnetice, create în ulti
mii ani în diverse localități 
ale țării, a fost înregistrat un 
„aparat electromedical pentru 

tratament", potrivit denumirii 
date de autor — fizicianul dr. 
Vasile Robescu, din Bucu
rești. Privită profan, mica u- 
nealtă medicală, realizată la 
Institutul bucureștean de bal
neologie, nu lasă a se bănui 
marile sale calități terapeu
tice. Gutia, care ascunde un 
mecanism capabil să creeze 
cîmpuri magnetice, ajută bol
navii să se vindece de reu
matism, artroze, astenii ner
voase, unele forme de boli de 
ficat, traumatisme, scleroze, 
prostată. Medicii au consta
tat că baia magnetică, de-

Gh. BRATESCU

(Continuare in pag. a 3-a) 

— Rafael Paasio, președintele 
Parlamentului, Ahti Karjalai- 
nen, primul ministru, Olavi J, 
Mattila, ministru în exercițiu 
al afacerilor externe și minis
tru al comerțului exterior, 
Olavi Salomen, ministrul co
merțului și industriei, alți mem
bri ai guvernului și ai Consi
liului de Stat, președintele 
Curții supreme administrative, 
guvernatorul regiunii Uusimaa, 
președintele Consiliului muni
cipal, primarul Capitalei, pre
cum și membrii suitei oficiale 
finlandeze a președintelui ro
mân. Președintele Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun, de 
asemenea, de la șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Helsinki, veniți pe aeroport. 
Erau de față ambasadorul Ro
mâniei la Helsinki, Mircea Bă- 
lănescu, și ambasadorul Finlan
dei la București, Kaarlo Veikko 
Makela.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și președintele Urho Kek
konen își string cu căldură 
mîinile.

De pe scara avionului, șeful 
statului român și soția sa salu

timentelor de stimă reciprocă 
existente între poporul român 
și poporul finlandez.

Președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România și președintele Re
publicii Finlanda au avut con
vorbiri oficiale la care au par
ticipat :

Din partea română — Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Mircea Bălănescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Helsinki, Constan
tin Mitea, consilier Ia Consiliul 
de Stat, Cornel Vladu, director 
in Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Din partea finlandeză — Aliti 
Karjalainen, primul ministru, (Continuare în pag. a 4-a)

C

tă încă o dală oficialitățile ve
nite Ia aeroport.

La ora 15,00, avionul prezi
dențial decolează, îndrepthv 
du-se spre patrie, însoțit pînă 
la frontieră de o escortă do 
onoare a forțelor aeriene fin
landeze.

■Ar

Președintele Consiliului d« 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, s-au înapoiat sîm
bătă seara la București, venind 
din Finlanda, unde au făcut o 
vizită oficială la invitația pre
ședintelui Urho Kekkonen.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Janos Fa
zekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministru! afacerilor ex
terne. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Mircea Bâlănescu. amba
sadorul României la Helsinki, 
de consilieri și experți.

In întîmpinare, la aeroportul 
Băneasa au venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod-

(Continuare in pag. a 4-a)

Vaino Leskinen, ministrul afa
cerilor externe, Olavi Mattila, 
ministrul comerțului exterior, 
Richard Totterman, secretar 
general in Ministerul Afacerilor 
Externe. Risto Hyvarinen, di
rectorul Direcției Politice din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Pentti Uusivirta, directorul Di
recției comerțului exterior din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Kaarlo Veikko Makela, amba
sadorul Finlandei Ia București.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă. Ele au 
oferit prilejul efectuării unul 
schimb aprofundat de vederi 
asupra stadiului și perspective
lor de dezvoltare a relațiilor 
româno-finlandeze, precum șl
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COLUMBOFILIA
obiectul 
a unei 

omul 
iteva 

cu un 
aduce 

ci doar 
sal isf ac- 

i practi- 
o

De fapt, eolumbojilia este, 
mai degrabă, o știință. Ea fa
ce, mat degrabă, 
unei profesiuni decit 
simple pasiuni. Dar
despre i are l ăin scrie 
rinduri nu o practică 
scop anume. I.ui nu-i 
venituri materiale, i 
venituri spirituale, : 
ții și recreere. El o 
că dezinteresat, dar 
enormă plăcere.

— Pur și simplu, 
foame, uit cind mă 
noaptea printre iubiții 
prieteni — porumbeii 
tori — ne spune interlocu
torul.

— Și de cind durează prie
tenia cu aceste păsări pașni
ce atit de frumoase ?

— O, de mult. Din copi
lărie. Pe la noi. prin părțile 
Brăilei, mulți oameni cresc 
porumbei. Mai mult porum
bei de frumusețe. Este în
deosebi o plăcere a copiilor. 
.Și eu am moștenit-o de la 
tata, el de la bunicul ș.a.m.d. 
Numai că pe mine nu m-a 
mai părăsit. Am avut întot
deauna țiorumbei. Oriunde 
am locuit, și in orice condi
ții, nu m-am despărțit de 
ei. Acum, de 18 ani de cind 
locuiesc în Petroșani 
lonie, am mult 
înmulțit, mă 
mult de ei.

— Bănuiesc,

CM

ți it de 
apucă 

mei 
eălă-

co- 
spațiu, i-am 
ocup foarte

nu 
ocu pi 
să le

ou și

însă, (ă 
este prea simplu să te 
de porumbei. Trebuie 
cunoști bine viața...

— ^.de dnd ies din 
pînă le părăsesc.

— Și cum reușiți acest lu
cru ?

— Păi dacă mă ocup de 
o viață de ei?.’ Am citit, 
am auzit cum fac alții, am 
experimentat singur. E ne- 
maipomenit de frumos și de 
captivant.

Așa am aflat de la GHE- 
ORGHE URISTACHE — căci 
el este prietenul nedespăr
țit al porumbeilor, despre 
care vorbim-lucruri deosebit 
de interesante, 
arc șj el un 
naștere. In el
toate t aracieristidle părinți
lor: numărul tatălui și al ma
mei. culoarea penelor, specia, 
u nde 
divă 
gică. 
noii
clieaț.i, 
producă legături intre rude, 
d -oarece, astfel, familiile de
generează.

— Este foarte interesant de 
urmărit clocitul — îmi ex

il â Gheorghe Cristache. Po- 
'-um1 ița face primul ou ziua, 
pe l i ora 17. Al doilea-l ur
mează după 45 
la amiază ora 
doilea ou începe 
me de ÎS zile
pe care o îndeplinesc, 
schimbul, cei doi soți.
■ est timp, ei pleacă pe rînd 
la mîncare i la apă. la plim
bare, a rînd

Porumbelul 
certificat de 
sint înscrise

au zburat, vârsta — a- 
intreaga linie genealo- 
Numai în felul acesta, 
năsvuți pot fi im per e- 

avind grijă să nu se

de ore, pe 
1.3). După al 
clocitul, vre- 
— activitate 

cu 
In a-

grijă să nu-și

lase prea mult partenerul să 
aștepte. După ce au ieșit 
puii, ii izolăm, de obicei 
prin luna ianuarie, iar în 
martie ii imperechem. In 
cușca bărbătușului introdu
cem porumbița și după 3—4 
zile mariajul e gala. Le dăm 
apoi drumul și ei nu se mai 
; ărăsese. Dar greul abia in- 
cețx*.

— De ce ?
— Pentru că încep antre- 

Eu nu cresc po- 
așa ca să fie. 
cu 
la 
se

namentele. 
rumbei doar 
Am activitate 
nez, particip 
sufăr cind mi
ori se rătăcesc.

— .Și in ce constau antre
namentele ?

ei. li antre- 
concursuri, 

îmbolnăvesc

Pasiuni 
interesante 

și utile
— I.e efectuăm pe vîrsle 

și pe distanțe proporțional 
crescinde. Primăvara, prin 
luna mai, antrenăm maturii, 
iar toamna, prin septembrie- 
oclombrie, trec la rînd puii. 
Noi, pelroșănenii — pentru 
că sinlem vreo 40 in Valea 
Jiului care ne ocupăm cu po
rumbei, organizați in „Asocia
ția Minerul 06“, cu un sediu 
și o activitate fructuoasă — 
avem următorul traseu de 
antrenament : Banița. Baru 
Mare, Subcetate, Simeria, 
Zam. Arad. Petroșani, li du
cem cu cușlile, le dăm dru
mul și ei se întorc acasă.

— Și rin mereu, toți, îna
poi ?

— Nu chiar mereu și nu 
chiar toți. Regiunea noastră 
este foarte dificilă. Din cau
za timpului atit de schimbă
tor, din cauza traseelor peste 
munți și păduri, din cauza 
păsărilor răpitoare, cam mul
te în aceste locuri.

— Și totuși perseverați. 
Ciți porumbei aveți ?

— N-aș putea trăi fără po
rumbei. Acum

— Păi ăștia 
norm

e-

afi- 
gc- 

pes-

am vreo S0. 
mănirtcă 

Cu ce-i hrăniți ?
Noi .sinlem secție

liată pe lingă Asociația 
nerală a vinătorilor și 
rarilor sportivi, cu sediul in 
București, și primim hrană 
pentru ei la prețuri conve
nabile. O aducem de la 
moara (le griu din Lupeni. cu 
aprobări speciale tocmai de 
la Tulcea (.'), unde 
din Lupeni trimite 
le de la făină.

— Ziceați că 
și la concursuri...

— Da. Interne, 
nale. In 1966 eu 
patru concurenți la o între
cere 
mi-a 
n ul. 
din 
mi s-au întors doi. In 1970 
— cu inundațiile — n-am 
putut con-ura. Să vedem la 
anul.

m oara 
reziduuri-

participați

internațio-
am avut

la Budapesta, din care 
venit acasă numai u- 

Peste doi ani am trimis 
nou 4 reprezentanți și

Germania,
Catalogul,

Z

că

nu a fost ciluși de puțin

Există și 
mustăți. La 
unui astfel 
fășurată în
titlul de campion al țârii a fost 
cucerit de John Roy. Mustăți
le sale măsurau 1 metru și 25 
centimetri.

concursuri
o recentă ediție a 
de concurs, des-

Marea Britanic,

A

CIND
OBIECTIVUL/e

I

— Vă ocupă mult timp ac- 
tivitatea cu porumbeii ? 
că obosește ?

— Păi nu zic... Uneori 
apucă și noaptea printre 
Uit de toate. Găsesc întot
deauna ceva nou, ceva in
teresant la poștașii mei. E 
mai mult plăcut decit obo
sitor.

— E bună carnea de po
rumbel ?

— E foarte gustoasă, dar 
N-am mincat 
carne de po-

eu nu-i tai. 
din copilărie 
rumbei. Mu doare inima de 
ei. Păi să-mi măninc prie
tenii ? Cind sini așa de fru
moși și de inteligenți.'... Da
că i-aș spune că pe un pumn 
de porumbiță, de 450 grame, 
cu un puișor cit unghia 
lingă ea, am dat 650 lei ți
nui prieten de la București, 
nu m-ați crede. 1 000 mi-a 
cerul. Iar dacă adaug costul 
trenului, mincarea pentru mi
ne și pentru porumbiță, al- 
dămașul — 1 000 m-a costat.

— Pasiune mare. Frumoa
să, interesantă, utilă.

— Da. Asta-i intr-adevăr 
pasiune, pe lingă fotbal ca- 
re-i o boală.

— Nu ințeleg.
— Fotbalul mă îmbolnă

vește. Trăiesc jocurile Jiu
lui la cea mai înaltă tensiu
ne. De două ori am leșinat. 
O dată, cind Jiul a pierdut 
acasă, m-am trezit la... 
ternilate. Altădată, cind 
a înscris golul victoriei 
tr-un meci, am sărit 
de bucurie, am căzut de 
tribună și mi-am rupt un pi
cior. Ce mai. 
Cu porumbeii 
plăcere, iubire, 
sin ne.

Eu nu mai
adăugat la destăinuirile 
de frumoase și sincere 
funcționarului Gheorglie Cris- 
tache de la U.U.M.P., brăi- 
lean de
Petroșani din 
columbofil, 
ției .Columbofila 
— un om cu o 
de interesantă, 
utilă.

Dumitru

in

ma- 
Jiul 
in- 
sus 

• pe

boală curată... 
e altceva. E 
suferință,

am nimic

pu-

de 
atit 
ale

origine, stabilit în 
1945, arbitru 

președintele sec- 
i" Petroșani 
pasiune alit 
dar și de
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Studioul de filme la domiciliu

Sindrjn) cinematografic .la domiciliu" se compune, in 
primul rînd, dintr-un videomagnetofon portabil creat de 
constructorii întreprinderii de optică mecanică din Lenin
grad. Cineaștii amatori se pot filma cu ajutorul unei ca
mere în greutate de o jumătate kg și, fără a developa pe
licula, filmul poale fi apoi vizionat pe ecranul propriului 
televizor. Pentru aceasta este suficient să se conecteze in
stalația videomagnetnfonului la un televizor obișnuit.

Videomagnctofnu! este foarte util amatorilor de trans
misiuni sportive care. întirziind, pierd începutul : este su
ficient ca aparatura să fie conectată dinainte la televizor 
pentru ca întreaga transmisiune 
de tîrziu.

poală fi 'ninâri'ă oricît

Unde
sint
gentlemenii 
de altă=
data ?

ziar londonez constata 
cu amărăciune : „o par

SE
AMUZA

Catalog 
de ceasuri 

vechi

recent
te din gentlemenii de astăzi nu 
numai 
autobuze, 
rămin in
permit in
incomodeze cu atenția lor

stau pe scaune in 
in timp ce doamnele 
picioare, dar își mai
acest timp să le și

Colnboratorii muzeului 
mita; din Leningrad au întoc
mit un catalog al ceasurilor 
vechi aparținind colecției de 
ceasuri a muzeului și construi
te de maeștrii secolului XVI- 
XIX din Franța, 
Elveția și Anglia, 
care poate ține loc și de isto
rie a ceasurilor, este prima lu
crare de acest gen din țară.

Record..>

Fabrica 
facsimile

Poliția britanică _ . ... ...
insensibilă la ultimele tendințe ale modei. Per
sonalul feminin al poliției londoneze a fost 
autorizat să poarte șort in exercițiul funcțiunii. 
Rosemary Kelly, paznic al ordinii publice in 
vîrstă de 20 ani, consideră că „aceasta va în
lesni munca noastră în mijlocul tinerilor, unde 
nu ne-am mai face atit de ușor remarcate”.

I

In orășelul Ncndeln (Liechtenstein), cinci mi
lioane de cărți au fost recent depozitate 
clădire foarte modernă înconjurată de 
este vorba de cel mai important centru 
merț cu cărți vechi din Europa, mai 
spus de cea mai mare întreprindere de 
ducere fotomecanică a unor opere rare, 
acestei inteprinderi este utilarea bibliotecilor 
din întreaga lume cu copiile unor unicate greu 
de procurat.

intr-o 
brazi ; 
de co- 
precis 
repro- 

Scopul Degeaba a lucrat cu mănuși

SfCIJRIJAff RUTIERA
Pentru prima dală in Ma

rea Britanie un răufăcător 
a fost prins grație ampren
telor lăsate de... mănuși. Este 
vorba de o nouă metodă de 
depistare a infractorilor pusă 
la pun t recent la Scotland 
Yard. Bineînțeles că infrac-

torul a comis eroarea de a 
păstra la el mănușile pe cure 
le-a folosit la spargerea li
nei vitrine. Ca și amprentele 
digitale, amprentele mănuși
lor sint unice, indiferent da
că este vorba de mănuși de 
piele, nailon sau cauciuc.

In Camera Deputa- 
ților din Italia a fost 
depus de curind un 
proiect de lege care 
vizează ameliorarea 
securității rutiere. In 
proiect se prevede a- 
doptarea, începind din 
ianuarie 1972, a șase 
dispozitive de securi-

late cu 
bilele nou 
sau importate in Ita
lia cor fi echipate în 
mod obligatoriu. Ast
fel, vehiculele vor fi 
dotate cu un extinc
tor de incendii cu 
încărcătură perma
nentă și cu eficaci-

care automo- 
fabricate

tate 
ri de 
puncte de atașare la 
scaunele din față, vo
lan telescopic, rezer
vor de carburant din 
material plastic, am
plasat la depărtare 
de acumulatori. De 
amintit in acest con-

imediată, ccntu- 
securitate cu trei

text că autoritățile 
C. E.E. discută proble
ma unificării 
lor securității 
parbrizele.
sens, cele 
răcită — a 
losire este încă admisă 
în citeta țări vest-eu- 
ropene — vor fi in 
curînd interzise.

norme- 
privind 

In acest 
din sticlă 

cărei fo-

Elementele chimice
la căutarea

de minereuri

&
0

<»

De ce neapărat
Doris Day ?

Tn Statele Unite, producătorii de filme publicitare pentru 
televiziune au ajuns la concluzia că un consumator de bere 
nu trebuie să fie neapărat un june-prim, iar o gospodină 
americană nu este necesar să semene cu Doris Day. Ei se 
adresează în prezent actorilor „mai puțin arâtoși" dcoarc e 
aceștia fac o vînzare mai bună produselor lor. Se pure că 
succesul de public a fost alit de mare, incit cîțiva prezen
tatori au recurs la chirurgia estetică pentru a-și urîți tră
săturile.

Obiect de studiu: directorii
Warren Lamb, consilier al 

unui director de întreprindere 
din Londra a anunțat că și-a 
terminat studiile in ce privește 
punerea la punct a unei noi 
științe — analizarea comporta
mentului persoanelor pe baza 
a ceea ce el numește ..analiza 
mișcării". Teoria sa se bazează 
Pe faptul că pozițiile și gestu
rile individului spun foarte 
mult despre înclinațiile aces
tuia. Fină acum. dl. Lamb a 
studiat gesturile a 7 000 de di
rectori și mai multe firme sint 
dispuse să-și supună. Ia rîn- 
dul lor, directorii testelor lui

Lamb. Convorbirile purtate de 
Lamb nu sint grozav de inte
resante, numai că, in loc să 
asculte ce spun interlocutorii, 
domnul Lamb le studiază ges
turile. lată unele constatări ale 
expertului britanic :

— gesturile orizontale reve
lă darul comunicării ;

— mișcările înainte și îna
poi caracterizează un om de 
acțiune ;

— gesturile verticale sint 
proprii entuziastului.

REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) Cind apare 

la n- i soarele ! (pl.): 2) Umblă 
cu... timpul... 3) Cu căldură — 
Cunună ! 4) Fără sevă — Cre

de (pînă și în timpul proba
bil); 5) Pe tarla! — Cum ar 
trebui să fie vremea lui Cup
tor; 6) „Aspirator" de viață;

7) Păsări egiptene — Interjec
ție la plug ; 8) La mijloc de 
cintec ! — Așa-i vara noastră... 9) 
...ca și timpul; 10) Ghinionul 
drumurilor estivale ; Arsă Je 
soare (nu prea, la noi) :

VERTICAL : Trimiși — Un cap 
fără cap!: 2) Stimați de multă 
vreme; 3) Ține de morală — II 
are soarele acum (sing.); 4) Ane
mic pe centru ! — Poezie de... 
vară; 5) Nume masculin — De
oarece — In teren !: 6) Mare 
— In arest loc — Pepene!; 7) 
Uzină 
Ape ! i 

muzică 
gi ; 10) Ajuns 
Pentru pescuit

electrică în deșert — 
8) Ni) secat — Autorul

„Vara” : 9) In apă ca-n 
■ — mai mare la xvikin- 

din urmă... 
vara.

Ion LEONARD

Geologi din Gruzia au relevat 
de minereuri rare în vaste masive 
lu) lanț muntos al Caucazului.

Folosind metode biochimice de

ză'aminte promițătoare 
de granit din principa-

on men ii de
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EPIGRAM
Unui tată si, deopotrivă unei mame, caic 

se ocupă nesulistăc.dor de educația propriilor 
copii, considei înd acest lucru drept o sar
cină minoră.

Motivul — judecind la viu — 
Nu are nici măcar umor 
Or fi minori copiii, știu, 
Dar rolul vostru nu-i MINOR.

E
P

G Unui condei, cândva o speranță, dar care 
după prima tinerețe, a rămas tot în etapa 
premergătoare debutului :

Ți-ai pus in gînd să fi tot june 
— e doar alit de evident — 
Deci, nu zadarnic lumea spune 
Că ești mereu... tinăr talent.

Unui bătăuș pornit mereu pe harță, 
pînă la urmă și-a găsit nașul :

.Ai zis că o să-l zbori în stele 
(așa-i cu firea cind te pierzi) 
Dar în final, ce mai belele 
Văzuși tu stele’... Stele verzi!

care

N. POP

PI GRAM
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Steagul roșu

Care a fost

PROBLEMA 
ptisă in discuția adunari i comuniștii ar ?

In secția depănat a „Vis- 
(O7.ei**-Lupeni. Bertha Kiss, 
cu indemînare și precizie, 
își arată măiestria...

12,00
13,00

(Urmare din pag 1)

sortimente de mărfuri, cu spe
cificarea sortimentelor defic - 
lore, cu sublinierea — de alt
fel justificată — a strădaniilor 
întregului colectiv pentru depă
șirea planului de desfacere și. 
In final, cu formularea, destul 
de vagă, a cîtorva obiective ale 
precx'Upă.ilor de viitor. „Inten
ționăm — se spunea în infor- 

■' \lh-l
Start, șeful serviciului c. 
cial-desfacere — ca și in 
cor.tiniunre. mergind pe același 
drum, să luptăm pentru o a- 
.provizionare cît mai abunden
tă a magazinelor, pentru o x- 
pur.ere cit mai estetică a pro
duselor, pentru deservirea e- 
xemplarâ a clientelei*. Și... ași 
mai departe. Generalități, cerin
țe universale și pentru totdea
una valabile în fața serviciu
lui comercial, a colectivului 
întregii întreprinderi. Pe bună 
dreptate, participants au re
proșat materialului că a scăpat 
din vedere latura esențială a 
activității dc desfacere munca 
Oamenilor, a comuniștilor, pre
cum și punerea în relief a nea
junsurilor. Noi mai adăugăm : 
lipsa totală a spiritului anali
tic neevidențierea nici unei 
probleme care se cere soluțio
nată prin efortul, gindirea co
muniștilor, intensificarea mun
cii politice în rîndul colectivu
lui pentru a remedia eventu
alele neajunsuri, pentru a ri
dica la un nivel calitativ su
perior activitatea do aprovizio
nare a populației și de desfa
cere a mărfurilor.

Nu există asemenea proble
me la O.C.L Alimentara ? 
Discuțiile la care au participat 
«nai ales șefii de servicii (.și ia 
Insistențele prezidiului) și trei 
șefi de magazine, au reușit, 
p-.rțial, să umple golul lăsat 
de materialul expus în adu
nare să evidențieze cîtcva d:n 
problemele ce se cer a fi în 
atenția organizației de partid. 
Deși mai mult optimiste (și nu 
fără temei, deoarece unitatea a

încheiat perioada analizată >.-u 
un bilanț fructuos și are toate 
condițiile pentru a obține rea
lizări și mai bune în viitor), 
intervențiile comuniștilor in 
adunare au dat de înțeles că 
probleme sînt, că există și ne
ajunsuri, că activitatea unită
ților de desfacere se poate îm
bunătăți în multe privințe. 
Grăitoare au fost in acest sens 
intervențiile tovarășilor Virgil 
Ionescu, contabil șef, Liviu Va- 
silescu, șeful serviciului fi

lon Carabă, șe
ful serviciului plan Vorbi
torii s-au referit la con
dițiile insuficiente pentru con
servarea mărfurilor, la necesi
tatea elaborării unui studiu 
privind coeficientul de aglome
rare, la diferite ore ale zilei, 
a magazinelor și organizarea, 
pe bază de grafic, a desface
rii, în funcție de afluența cum
părătorilor, au subliniat exis
tența unor deficiențe în unele 
unități în privința conchftei 
vânzătorilor. lipsa de sol’citu- 
dine a unor gestionari cînd li 
se cer eforturi suplimentare eu 
ocazia unor conjuncturi mai 
deosebite pentru aprovizionarea 
populației etc. Poate 'observa
țiile ar fi fost mai utile dacă 
ar fi vehiculat ?u îndrăzneală 
arma criticii, dacă ar fi vizat 
mai direct și mai concret anu
mite stări de lucruri negative. 
Și această remarcă este vala
bilă și în privința intervenții
lor șefilor de maeazine Con
stantin Anghel, Viorel Marc. 
Victor Gavriș. Și gestionarii au 
cr:ti at deficiențele existente 
în aprovizionarea cu diferite 
sortimente a magazinelor perî- 
ferjee. în expunerea mărfurilor, 
în respectarea orarului maga
zinelor, f Ieșirea spațiil» <5e 
depozitare. în lansarea comen
zilor către depozite. în crește
rea .și educarea cadrelor tinete 
jsenlru a practica un comerț 
civilizat. Observații juste, ci:- 
tici justificate dar prea gene
rale, tot... fără adresă. încă o 
remarcă ,• cu excepția unor re

feriri vagi la rolul comuniști
lor în perfecționarea activității 
colectivului, sau a recunoașterii 
faptului că membrii de partid 
se situează în fruntea stiăda- 
niilor personalului din unități 
pentru realizarea sarcinilor și 
în afara sublinierii necesității 
întăririi nucleelor de partid din 
magazine, problematica muncii 
de partid, a activității oirouiu;, 
obiectivele muncii politice pen
tru perfecționarea activității de 
viitor a organizației comei riale 
în prea mică măsură a reținut 
atenția vorbitorilor. De fapt, 
deși dezbaterile au fost superi
oare informării prezentate, ele 
au rămas limitate, tributare a- 
celorași deficiențe cărora Ic-a 
fost tributar în totalitate mate
rialul : lipsa spiritului analitic, 
combativ, tratarea activității 
colectivului doar în limitele 
problematicii muncii adminis
trative fără o analiză temeinică, 
exigentă și responsabilă a vie
ții de partid. Lucrurile nici nu 
se puteau petrece altfel din 
moment ce materialul prezen
tat în plenul comuniștilor a 
fost pregătit de o singură i>er- 
soană, fără participarea mem
brilor biroului organizației de 
bază, care s-au ocupat exclu
siv cu... mobilizarea membrilor 
de partid la adunare.

Așa cum a arătat în încheie
rea dezbaterilor tovarășul Lo- 
ghin Popa, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului muni
cipal de partid, pentru ca or
ganizația de bază să-și afirme 
cu pregnanță forța de înrîuri- 
re. pentru dinamizarea în acest 
sens a activității tuturor comu
niștilor, biroul organizației de 
bază trebuie să pună accentul 
pe calitatea adunărilor gene
rale. deci și a materialelor 
puse in discuție, pe crearea tu
turor premiselor ca forumul 
organizației de bază să consti
tuie un puternic mijloc educa
tiv, un instrument eficace pen
tru perfecționarea vieții de par
tid, a activității întregului co
lectiv de la O.C.L. Alimentara.

DUMINICA 4 IULIE

Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical |> li
tru copii.
Viața satului.
Ciclul „Simfonii ut 
Beethoven*4.

54,30

17,25

DIN MLAȘTINI>

□ CZnaCZJC^CZlEZZICZICZZlEZZIEZî EZJ CZ3 EZJ CZ7 CU ZZJ 
D 

D 

0 

D 

0 

0 

0 

D 

0 

D 

n
0 

o 

D

Miraculosul magnetism
(Urmare din pag. 1)

clanșală de aparat, are o ac
țiune largă de echilibrare gc-’ 
neral ă a organismului. Un
deva, acolo, în cele mai mici 
elemente, se petrec fenome
ne care, în final, determină 
normalizarea fiziologică a 
corpului. începind chiar cu 
circulația sângelui.

Aparatul a stârnit un deo
sebit interes în lumea medi
cală. Colective din clinici și 
spitale au descris, pînă acum, 
observațiile lor asupra efi
cienței noului mijloc de tra
tament în peste 30 de comu
nicări științifice. Cineva s-a

influența cîrapu- 
metice create de a- 

au fost iaro- 
ori 
A- 

do-

gîndit să-l folosească în bio
logie. Sub 
rilor mat 
parat, cartofii
vizați într-un timp de 3 
mai scurt ca de obicei I 
cum se prospectează noi 
menii de aplicabilitate.

i Existența unei astfel de 
invenții a depășit hotarele țâ
rii. Aparatul a fost breve
tat de numeroase state, prin
tre care și Franța. S-a tre
cut la construirea lui în se
rie.
majoritatea spitalelor din ța
ră posedă cel puțin un ase- 
menea di«p >zitiv ole ‘I ■ medi
cal.

In momentul de față,

TERENURI DE SPORT
In recenta ședință a biroului comitetului 

U.T.C. al orașului Vulcan s-a discutat o pro
blemă de a cărei rezolvare depinde practi
carea de către tinerii jin localitate a dife
ritelor sporturi in aer liber. S-au discutat 
.posibilitățile amenajării unor noi baze spor
tive. Concluzia a fost că asemenea terenuri 
se pot amenaja pe locul viran din apropie
rea preparației Corcești. Este preconizată 
construirea unui teren de fotbal pe margi
nile căruia se intenționează să se amenajeze 
o pistă de atletism. In locul mlaștinei de 
lîngâ podul aflat aproape de preparație se

va amenaja un teren de pregătire fizică 
dotat cu portic, bare paralele, inele și altele. 
De cealaltă parte a podului se va amenaja 
un teren de handbal.

Pentru amenajarea noilor baze sportive 
se va deschide un șantier al tineretului. Di
mineața vor munci brigăzile de elevi, iar 
după-amiază cele formate din tineri din uni
tățile economice și instituțiile orașului. O 
inițiativă bună, pe care tinerii din Vulcan 
doresc s-o vadă cît mai repede tradusă în 
viață.

R. IULIAN

Ați pierdut 
cumva un fîș ?

întrebarea o pune locata
rul ce domiciliază în apar
tamentul nr. 2, scara a IlI-a. 
blocul D 55 de pe strada Re
publicii din orașul Vulcan. 
Dacă cine a pierdut fîșui do
rește să reintre în posesia 
lui, să-| caute la adresa res
pectivă.

Televa- 
- trans

la

19,20

ti-

De strajă patriei. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
Postmeridian, 
canța pe apă
misiune directă de 
Mamaia.
Magazin.
„Planeta giganților" 
film serial pentru 
neret.
Fotbal : Finala Cupei 
României : Steaua — 
Dinamo București.
..1001 de seri** — emi
siune pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
Sport.

20,00 Reportajul săptăminii : 
„Cum încep legendele”.

Dl MINICA 4 II LIE

PROGRAMUL I : 6,00 Bule
tin dc știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7.00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 De la mun
te la mare; 9.00 Ora satului; 
10.00 Radiomagazinul femeilor;
10.30 Voci, orchestre, melodii; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 în
tâlnire tu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Radio
jurnal. Sport; 13,15 Cîntă Jean 
Păunescu; 13,30 Orchestra de 
muzică populară a Radioteîe- 
viziunii; 14,00 Unda veselă;
14.30 Melodii din filme; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Caravana 
fanteziei; 16,00 Estrada dumi
nicală; 17,25 Transmisiune spor
tivă. Finala cupei României la 
fotbal; 19,50 Muzică ușoară; 
20,00 Radiojurnal; 20,10 Tableta 
de seară: 20,15 Zece melodii 
preferate; 20,50 „Cîntă, inimioa
ră, cîntă 1“ — romanțe, cân
tece de petrecere și melodii de 
cafe concert: 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv: 22.30 La mi
crofon Mal și formația I Primi
tivi; 22,50 Moment poetic; 23,00 
Vă invităm la dans: 24,00 Bu
letin de știri; 0.03—6.00 Estra
da nocturnă.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Sunetul muzicii, seriile I și II 
(5—II iulie): Republica; Re
publica fetelor (5—7 iulie); 
PETRILA : Un italian in Ame
rica (4—6 iulie); LONE.A — 
Minerul : Cazul sergentului 
Grișa (5—7 iulie); VULCAN : 
Ursul .și păpușa (5—7 iulie) : 
LUPENI — Cultural : Haiducii 
lui Șaplecai (3—7 iulie) ; Mun
citoresc ; Ora hotărît- ire (<>—7 
iulie).

20,25 Film artistic : „Singur 
pe lume** după romanul 
lui Hector Malot.

22,00 30 de ani de la înce
perea insurecției armate 
antifasciste in Iugo
slavia.

22,30 S.U.A. — locuri istori
ce — film documentar.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

LUNI 5 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Corul sindicatelor din 
municipiul București.

18,15 Ecranul — emisiune de 
informație și critică ci
nematografică.

18,45 Stop-cadru.

19,30

20,55

21.25
22,10
22,15
22.25

22.45

Publicitate.
„1 001 de seri* — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Koman-foileton „Mize
rabilii*4 (III).
Prim-plan: prof. univ. 
Ștefan Pascu, rectorul 
Universității Babeș-Do- 
lyai din Cluj.
„Melodii... melodii*. 
Imagini din Caracas. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport. Despre sezo
nul fotbalistic recent în
cheiat — interviu cu 
Mircea Angelescu, pre
ședintele Federației ro
mâne de fotbal, 
închiderea emisiunii.

angajează 
de urgență

• ON TEHNICIAN. MER 
Săli MEDIC VETERINAR

(pentru serviciul C.T.C.—laborator)

• UN SUDOR AIIIOCEN
Condiții de angajare : studii medii tehnice sau supe

rioare de chimie, de orice natură, industrie alimentară, 
igienă sau medicină veterinară.

Salarizarea — conform H.C.M. nr. 914/1968 și instruc
țiunilor in vigoare.

Unitatea oferă angajatului și locuință
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la

Fabrica de produse lactate Petroșani între orele 7—15 și 
la telefon 1823—1824.
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Vulcani- 
zatorii

(Urmare clin pag. 1)

de pompe pentru nămol, con
tinuă cu amabilitate interlo
cutorul nostru arătindu-ne ade
vărate lucrări de artă execu
tate în metal, am avut nevoie 
de aproape o lună de zile pen
tru a da matrițelor forma ac
tuală. Merite deosebite in rea
lizarea acestor matrițe revin șe
fului de echipă Gheorghe Be- 
dean, strungarului loan Coro- 
piță, frezorului .Ștefan Cosma, 
prim-maistrului Liviu Avra- 
mescu".

Despre acest atelier, destul 
dc redus ca mărime in com
parație cu halele mari ale pre
parației, s-ar mai putea spune 
multe. La fel despre oamenii 
de aici. Sint șase la număr, 
iar patru dintre ei. Petrache 
Moisă, Dionisie Muțiu, Petrea 
Moțoi și loan Codrea. au o 
vechime în același loc de mun
că de la 18 la... 30 de ani. .Iu
bim această meserie pe care am 
învățat-o in tinerețe, ne spu
nea primul. De cind am lucrat 
nici am văzut multe. Astăzi 
preparația nu mai are secrete 
față de noi. In ultimul timp 
s-au schimbat multe și avem 
certitudinea că, datorită grijii 
purtate de conducere, se vor 
schimba și în continuare",

Despre sutele, miile de ore 
petrecute în atelierul de vul
canizare am ascultat multe lu
cruri interesante. Am aflat cum 
această mină de oameni, har
nici și pricepuți, devotați me
se-c-i. se străduiesc zilnic să 
asigure preparatorilor compo
nente de cauciuc ale utilajelor 
lor să întrețină in condiții 
bune cele 52 de transportoare 
cu bandă. Prezenți la orice oră 
la datorie, fie chiar și in zi
lele cind alții se odihnesc, prin 
munca lor. vulcanizatorii pre
parației din Lupeni își depun 
semnătura asupra cărbunelui 
răpit adlncurilor. Numele lor 
a devenit cunoscut in Vale iar 
roadele căutări lor asimilate de 
alții.

CINCI SUGESTII
pentru o

1) ROBINSONADA UNITĂȚII
(DETAȘA M ENTU LU 1)

Romanul copilăriei și al celei 
mai tentante aventuri — Ro
binson Crusoe — se citește încă 
în clasa a IV-a, a V-a.

In vacanța de vară îi putem 
da viață, fiecare pionier poate 
retrăi aventurile unuia din cei 
mai îndrăgiți eroi din cărți.

Insula — o insuliță la mij'o- 
cul riului, o poieniță în pă
dure, un zăvoi. Aici, de la ame
najarea unor adăposturi cu 
mijloace simple (căsuțe, colibe) 
pînă la procurarea Și prega.i- 
rea hranei (îngrijirea unei, sau 
unor vaci .și capre pentru lap
te, fructe de pădure etc..), de 
la jocurile de imitație (de-a 
indienii, de pildă) și pînă la 
temerare expediții pentru cu
noașterea împrejurimilor «in
sulei*, totul este posibil.

Fantezia și ingeniozitatea lor, 
vor face din „Robinsonadă* un 
paradis al vacanței, dar și un 
loc de educație prin muncă.

2) LA SFAT CU BATRINII 
SATULUI (LOCALITĂȚII)

In fiecare localitate sînt ce
tățeni cu îndelungată experien
ță de viață, autodidacți înțe
lepți, sfătoși, martori ai unor 
evenimente, întâmplări deose
bite. Unii sînt purtători ai tra
dițiilor locale, rapsozi și arti
zani.

Este bine ca detașamentul 
(unitatea chiar) să organizeze 
întîlniri cu această temă, întîl- 
niri ce pot fi adevărate schim
buri de bunuri spirituale între 
generații.

3) CLUBUL „PRIETENII 
MILIȚIENILOR44

Se cunoaște cu cît interes 
urmăresc copiii activitatea Mi
liției, cît de enigmatică, de mis
terioasă și plină de aveai uri 
văd ei munca milițienilor.

La clubul „Prietenii miliție
nilor* vor adera mulți pionieri. 
Se constituie în prezența tutu
ror membrilor clubului (pio
nieri și milițieni), se slabi'.ește 
m. regulament, un prog’ un. 
Pionierii ascultă cu interes po-

activitate pionierească
\ oștirile, întâmplările din ac
tivitatea milițienilor, îi vor 
sprijini cu dăruire și entuziasm 
in unele acțiuni, vor demasca 
răufăcătorii, vor face dovada 
unei înalte vigilențe și dăruiri 
pentru apărarea avutului ob
ștesc, pentru respectarea legi
lor statului.

BUNA SEARA FETE, 
BUNA SEARA BA1EȚ1 .

Luați ca model emisiunea cu 
acest titlu de la televiziune, 
dar țineți seama de vârsta, 
preocupările și subiectele de 
conversație ale pionierilor din 
clasele muri.

Activitatea se organizează, 
bineînțeles, seara. La școală 
sau acasă la un elev. Cu acest 
prilej vor învăța să danseze, 
să se poarte în societate, să 
converseze pe diferite teme.

5) „OLIMPIADA ISTEȚILOR*

Desfășurarea jocului i
In acordurile unui cîntec 

sportiv, pe scenă urcă prezen
tatorul. Anunță începerea con
cursului sportiv, cure se va 
desfășura sub deviza „Stelele 
olimpice”. Atît suporterii cit și 
participant» vor fi spectatori. 
Sala se va împărți in două e- 
chipe. Cei care se află în stin
gă vor primi denumirea de 
„Olimp*, iar cei din dreapta 
vor concura sub numele de 
„Maraton*.

Se alege juriul, format de a- 
semenca din rîndul spectatori
lor. Prezentatorul numește cîți- 
va. .Juriul ia loc pe scenă. Apoi 
se trece la constituirea echipe
lor ce vor concura. Din rîndul 
„Maratoniștilor* și „Olimpic.- 
lor44 se desemnează cite ’ 
inși. Pentru fiecare victorie e- 
chipa va.ciștiga un ..inel olim
pic*. Cea care Va câștiga cinci 
inele, le va uni formînd em
blema olimpică și va fi decla
rată învingătoare.

Prima probă — întrebări— 
răspunsuri*.

— In ce ramură olimpică 
sînt campioni, dar nu și re
cord meni ? (Ia schi).
_ — Unde eștg mai ușor să

stabilești un record, I. pul sau 
la ecuator? (la ecuator).

Se formulează încă 3 între
bări. (Se înțelege că întrebă
rile sînt formulate in fiecare 
școală. Noi am dat doar câteva 
exemple).

Proba a doua — ...Atletism 
ușor*. Se desemnează campio
nii la alergări pe distanțe scur
te. Jocul se organizează astfel i 
ștafeta 5 X 10 m ; fiecărui că
pitan i se înmânează un cerc 
prin care el trebuie să treacă, 
apoi să parcurgă distanța dus 
și intel's la echipa sa, să trans
mită cercul următorului con
curent, care face aceliși lucru.

Proba a treia — „Biatlon". 
Constă în tragerea la țintă și 
alergarea pe schiuri. Concursul 
nostru \a consta în următoare
le : să ajungem pe schiuri, cil 
mai repede posibil, să descope
rim ținta pe care va fi desem
nată încălțămintea sportivă, 
numind in care ramură sporii 
vă este folosită (vara poale fi 
schimbată cu o probă potrivi
tă).

Proba a patra — „Săritura în 
lungime... cu spatele*.

Proba a cincea — „Atleți de 
categorie grea". Se trece la ri
dicarea greutății. In -ocnă se 
aduc haltere cu discuri din 
material plastic. După cum se 
vede, sînt haltere ușoare. Sar
cina celui care participă este 
să ridice halterele deasupra ca
pului. Greutatea halterelor va 
crește de fiecare dată. Primii 
vor ridica căpitanii echipelor. 
Apoi halterele vor fi praise de 
podea cu niște extensoare.

Finalul. Suporterii își felicită 
echipa. învingătorilor li se la
minează trofeul sportiv ! em
blema olimpică, după cuie se 
efectuează un tur de onoare.

Inventarul jocului : Două
table, două seturi dc inc’e uite 
cinei bucăți), două bare dc a- 
luminiu și discuri din plastic, 
zece ținte desenate, două pe
rechi de schiuri pentru capii 
(cu cite cinci suporturi pe fie
care schiu), cinci inele din ma
terial plastic pentru trofee.

Prof. Gligor HAȘA
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na._i> Manea Manescu, Paul 
Nivulescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Florian Dănă- 
iache, Petre Lupu, Dumitru 
Pop i, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, Ștefan 
VoHe-. Miron Conslantinescu. 
Mi ii Dalea. Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion loniță, Vasile P.i- 
tîlineț. Ion Stănescu. precum 
și soțiile conducătorilor de

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducerea 
Partidului Comunist Finlandez

Cu prilejul prezenței Ja Hel
sinki. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
împreună cu soția sa. Elena 
Ceaușescu, s-au întîlnit la amba
sada română cu tovarășii A- 
arne Saarinen, președintele 

P.C. Finlandez, Erkki Salomaa, 
Vicepreședinte. Viile Pessi, O-

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Finlanda 

a președintelui Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

asupra unor probleme interna
ționale de interes comun.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că de Ia vizita în 
România a președintelui Repu
blicii Finlanda, in septembrie 
1969. relațiile româno-finlande- 
Ze au înregistrat o evoluție as
cendentă.

Cei doi șefi de state au evi
dential creșterea substanțială a 
schimburilor comerciale în ul
timii ani — în perioada 1965— 
1979 volumul total al acestor 
schimburi duhlîndu-se : rezul
tate remarcabile au fost obți
nute in anul 1970.

In cursul convorbirilor ofi
ciale. s-a manifestat un interes 
reciproc de a promova sporirea 
și diversificarea schimburilor 
comerciale și cooperarea eco
nomică. industrială și tehnică 
pe baza acordului comercial 
pe termen lung (1971—1975). 
semnat anul trecut la Helsinki 
și a acordului de cooperare e- 
conomică. industrială și tehni
că. încheiat în 1969, la Bucu
rești.

Apreciind rolul important al 
Comisiei mixte româno-finlan- 

’deze în dezvoltarea cooperării 
economice, care oferă schimbu
rilor comerciale stabilitate si 
perspectivă, cei doi președinți 
au convenit să dea indicații a- 
cestej comisii în vederea ini
țierii și realizării unor acțiuni 
de cooperare în domenii ca : 
industria construcțiilor de ma
șini, lemnului și hirtiei. mini
eră. metalurgică, chimică și a- 
limentară.

Ir» cadrul acestei activități se 
va nrorda o atenție deosebită 
po'ii'i'ităților de cooperare pe 
terțe piețe.

S-a constatat că intensifica
rea schimburilor în domeniile 
culturii, artei, științei și în- 
vătămîntului este favorizată de 
aplicarea prevederilor protoco
lului de colaborare culturală 
.și științifică, semnat la Bucu
rești, în septembrie 1970, pen
tru o perioadă de doi ani. Păr
țile au convenit să încurajeze 
și să sprijine în continuare co
laborarea romăno-finlandeză în 
aceste domenii.

Cele două părți au exprimat 
de asemenea, hotărirea lor 
de a încuraja dezvoltarea tot 
mai activă a turismului, ținind 
seama de importanța acestuia 
pentru apropierea și mai buna 
cunoaștere reciprocă a celor 
două popoare. 

partid și de stat, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale și 
ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații ob
ștești și alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Finlandei la Bucu
rești. Pertti Kaukonen, cu so
ția, membri ai ambasadei Fin
landei. șefii misiunilor diplo
matice acreditați Ia București 

lavi -Hanninen’ și’ Jorma Sim- 
pura, membri ai Biroului Po
litii-. Anna-Liisa Tiekso, mem
bru al Comitetului Central și 
Kerltu Vainio, secretară a Co
mitetului de Partid al distric
tului Helsinki.

La întîlnire au participat 
tovarășii Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al

In dorința de a favoriza dez
voltarea relațiilor bilaterale în 
toate domeniile, părțile au 
convenit să extindă cadrul 
contractual al acestora, în care 
scop miniștrii de externe ai 
celor două țări au semnat, la 
30 iunie 1971, Convenția consu
lară dintre Republica Socialis
tă România și Republica Fin
landa, preeuin și acordul din
tre guvernele Republicii Socia
liste România și Republicii 
Finlanda privind serviciile ae
riene.

In cadrul discuțiilor privind 
problemele internaționale, cele 
două părți și-au reafirmat con
vingerea că instaurarea in mine 
a unui climat durabil de pace, 
securitate și înțelegere reclamă 
respectarea principiilor suvera
nității și independenței națio
nale. egalității, neamestecului 
in treburile interne și avanta
jului reciproc, care trebuie să 
guverneze raporturile dintre 
state. In acest context, părțile 
au subliniat răspunderea ce 
revine tuturor statelor, mari și 
mici, de a participa la soluțio
narea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor care preocupă o- 
incnirea.

Președintele Consiliului de 
Stal a apreciat eforturile Fin
landei în direcția promovării 
politicii sale de neutralitate în 
folosul păcii și securității in
ternaționale, aportul acesteia 
la dezvoltarea unor relații de 
bună vecinătate, cooperare Ș» 
înțelegere între țările europe
ne.

Președintele Finlandei a a- 
preciat politica externă a Ro
mâniei, de dezvoltare a rapor
turilor sale de prietenie cu 
toate statele, de instaurare a 
unor relații de bună vecinăta
te, contribuția sa activă la sta
tornicirea unui climat de des
tindere și de încredere pe con
tinentul european.

O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor securită
ții și cooperării în Europa.

Cele două părți consideră că 
înfăptuirea securității și coo
perării europene trebuie să a- 
sigure excluderea din viața in
ternațională a recurgerii la 
forță sau Ia amenințarea cu 
forța, să permită dezvoltarea 
liberă și suverană a tuturor 
statelor, extinderea raporturilor 
de colaborare fructuoasă dintre 
ele în diverse domenii de acti
vitate.

Părțile au apreciat că ar H 
util să se treacă la orgmizarea 

și alți membri ai corpului di
plomatic.

Pentru a-1 saluta pe șeful sta
tului și a-și exprima stima, 
prețuirea deosebită pentru am
pla sa activitate consacrată dez
voltării multilaterale a relați
ilor țării noastre cu toate sta
tele. in spiritul păcii și înțe
legerii între popoare, pentru 
sporirea prestigiului României 
în lume, la aeroport au venit 
un mare număr de locuitori 
ai Capitalei.

C.C. al P.C.R., Cornel iu Mă- 
nescu. membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, pre
cum și unele aspecte ale si

unor intilniri pregătitoare alv 
conferinței pentru securitate si 
cooperare europeană cu parti
ciparea nemijlocită a tuturor 
statelor interesate. Ele au fă
cut un schimb de păreri asupra 
evoluției dialogului intre state, 
inclusiv asupra propriilor lor 
contribuții in direcția pregăti
rii unei conferințe europene 
pentru securitate și cooperare, 
subliniind necesitatea de a se 
continua eforturile în acest 
sens. Partea română a reafir
mat sprijinul său față de iniția
tiva guvernului finlandez pri
vind organizarea de intilniri și 
consultări pregătitoare la Hel
sinki.

Constatind cu satisfacție 
progresele realizate pe calea 
reducerii tensiunii și a norma
lizării situației din Europa, 
părțile au evidențiat importan
ța semnării tratatelor dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germanici 
și dintre R. P. Polonă și R. F. 
a Germaniei.

Ele și-au exprimat speranța 
că, în cursul tratativelor care 
au loc în prezent în Europa, 
vor putea fi găsite soluții deo
potrivă acceptabile tuturor păr
ților, în interesul păcii și al 
securității continentului.

Cele două părți au subliniat 
importanța pc care o acordă 
înfăptuirii dezarmării generale 
și, îndeosebi, a dezarmării nu
cleare și au exprimat dorința 
de a se întreprinde măsuri in 
această direcție.

Cei doi șefi de state au su
bliniat, de asemenea, importan
ța adoptării unor măsuri cola
terale de dezarmare, printre 
care și a unor măsuri de dezar
mare pe plan regional, inclu
siv în Europa. Ei au exprimat 
speranța că vor fi începute ne
gocieri care să ducă la rezul
tate practice în această direc
ție, de natură să răspundă in
tereselor popoarelor din Euro
pa și să influențeze favorabil 
pacea și securitatea continentu
lui nostru.

Preocupate de asigurarea pă
cii și securității internaționale, 
părțile au reafirmat poziția lor 
privind lichidarea focarelor de 
tensiune și război care mai 
persistă în diferite zone ale 
lumii.

Exprimînd profunda lor în
grijorare cu privire ia situația 
din Indochina, cele două părți 
au subliniat necesitatea înce
tării războiului și găsirii unei 
soluții, în conformitate cu acor
durile de la Geneva, cespec- 

La coborîrea din avion a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
miile de bucurcșteni îl aclamă 
entuziast. scandează îndelung 
.Ceaușescu — P.C.R.". Președin
tele Consiliului de Stat vine 
în mijlocul mulțimii, răspunde 
prietenește aclamațiilor, strînge 
cu căldură mîinile multor ce
tățeni.

Un grup de pionieri oferă 
flori șefului statului și soției 
sale.

(Agerpres)

tuației din mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, au reținut apoi pe 
membrii conducerii Partidului 
Comunist Finlandez la un dineu.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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tindu-se dreptul inalienabil al 
popoarelor din această regiune 
de a-și hotărî propria soartă, 
corespunzător intereselor lor 
vitale, fără nici o ingerință din 
afară.

Cei doi șefi de state an 
subliniat de asemenea, necesi
tatea găsirii unei soluții poli
tice în Orientul Apropiat, ca
re să permită realizarea unei 
păci durabile în acesta zonă pe 
baza rezoluției Consiliului de 
securitate al O.N.U. din 22 no
iembrie 1967.

Cele două părți au subliniat 
că reducerea și, în final, 
lichidarea decalajului ac
tual dintre țările avansate și 
cele în curs de dezvoltare, pre
cum și consolidarea indepen
denței tinerelor state prezintă o 
deosebită importanță pentru 
progresul umanității, asigurarea 
păcii și cooperării internațio
nale. Ele s-au pronunțat pen
tru crearea de condiții care să 
permită tuturor popoarelor 
accesul neîngrădit la cuceriri
le civilizației moderne, pentru 
promovarea cu tinerele state 
a unor relații economice echi
tabile.

Părțile au evidențiat impor
tanta rolului care revine Or
ganizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securită
ții internaționale, precum și în 
ceea ce privește lărgirea coo
perării între state și s-au de
clarat favorabile întăririi aces
tei organizații pe baza uni
versalității ei și a respectării 
principiilor Cartei. Ele s-au 
pronunțat pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că vizita în Repu
blica Finlanda a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, contactele și con
vorbirile care au avut loc cu 
acest prilej, reprezintă o con
tribuție importantă la adîncirea 
în continuare a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, 
la consolidarea păcii și colabo
rării în Europa și în întreaga 
lume.

Apreciind rezultatele fruc
tuoase ale schimbului de vizite 
la nivelul șefilor celor două 
state și utilitatea acestuia pen
tru o mai bună înțelegere și 
cooperare între cele două po
poare, părțile au convenit să 
continue și în viitor vizitele și 
contactele reciproce la toate 
nivelele.

BONN 3. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Delegația Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție din 
România, condusă de Gheor
ghe Petrescu, președintele 
U.N.C.A.P., și-a încheiat sîm- 
bătă vizita în R. F. a Ger
maniei.

Oaspeții români au vizitat 
importante obiective ale co
operației producătorilor agri
coli vest-germani, aflate în 
landurile din sud. De aseme
nea, au avut convorbiri cu 
conducerea organizației co
operatiste Raiffeisen" din 
Bavaria.

Intr-o scurtă declarație fă
cută corespondentului Ager
pres la Bonn, tovarășul 
Gheorghe Petrescu a relevat 
că vizitele făcute în unele 
dintre cele mai mari unități 
ale cooperației producători
lor agricoli vest-germani. au 
oferit membrilor delegației 
române prilejul de a cunoaș
te nemijlocit aspecte ale ma
rii producții agroalimentare a 
cooperației din R.F.G.

I
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ATENA 3. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Cîmpeanu, 
transmite : Zilele acestea în
tre Grecia și Comunitatea E- 
conomică Europeană a izbuc
nit ceea ce presa - ateniană 
numește ..conflictul bulionu- 
lui". Prin extinderea iriga
țiilor, mecanizarea lucrărilor 
și construirea de noi între
prinderi de prelucrare, Gre
cia a reușit în ultimii ani 
să-și .sporească simțitor pro
ducția de bulion și să re
ducă prețul de cost. Acest 
produs exportat în mari can-

R. D. GERMANA : Helga Berger este, la 21 de ani, cea mai tînără conducătoare de lo
comotivă Diesel V 118 din R.D.G. Ea face curse regulate între Schwerin și Dresda.

In foto : Tinăra conducătoare de locomotivă Diesel la pupitrul de comandă.

Corespondență

ZECI DE MII DE MINERI 
VOR RÂMlNE im LUCRU

După cum s-a mai anun
țat, societatea „Ruhrkohle", 
concernul care monopolizea
ză întreaga desfacere a căr
bunelui din marele bazin in
dustrial al Ruhrului, a hotă
rît să închidă mai multe mi
ne considerate a fi nerenta
bile. Conform precizărilor fă
cute de președintele Comite
tului de direcție al societă
ții, Hans-Hehnuth Kuhnke, 
Consiliul de administrație al 
concernului, unul dintre cele 
mai mari din R.F.G., cu peste 
186 000 de salariați. a apro
bat un amplu program pe 
termen scurt și mediu pri
vind o reducere anuală a pro
ducției de cărbune de 13—1-1 
milioane tone.

Măsura inițiată de condu
cerea societății „Ruhrkohlc** 
va duce in mod practic la în
chiderea unei treimi din mi
nele aflate în prezent în ex
ploatare în bazinul Ruhrului. 
Ea va afecta în prima etapă 
peste 10 000 de mineri caro 
vor rămîne fără lucru. Sindi
catul lucrătorilor mineri 
,,I. G. Bergbau" a adresat un 
protest energic societății, res- 
pingînd această măsură.

Presa vest-vermană comen
tează cu reprobare atitudi
nea societății „Ruhrkohle". 
„Din dorința unor profituri 
maxime — scrie ziarul „Neue 
Ruhr Zcitung" — marele pa
tronat ia inițiativa unor res- 
trîngeri a capacităților de 
producție, afectînd, astfel, 
munca și viața a mii de oa
meni". Ziarul cere sindicatu
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încheierea vizitei tovarășului
Maxim Berghianu în R.P. Ungară

BUDAPESTA 3. — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Pinten, transmite : In interva
lul 30 iunie — 2 iulie, tova
rășul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării al Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Pardi Inirc, președintele O- 
ficiului Național al Planifică
rii al Republicii Populare Un
gare, au avut, la Budapesta, 
convorbiri cu privire la dez- 
volatrea colaborării economice 
dintre cele două țări în actua
lul cincinal și la stabilirea prin
cipalelor domenii de colabora
re. economică și cooperare în 
producție pe perioada de după 
1975.

Conducătorii organelor cen
trale de planificare din Româ
nia și Ungaria au constatat că 
au fost obținute rezultate pozi
tive în realizarea acțiunilor de 
colaborare, creîndu-se condiții 
pentru încheierea, încă în anul 
1971, a unor contracte-cadru de 
lungă durată, îndeosebi în do

„Conflictul 
tilăți pe piețele «celor șase", 
s-a impus prin calitatea sa 
și prin prețul redus, în de
zavantajul altor țări produ
cătoare. îndeosebi al Italiei.

Miniștrii agriculturii ai ță
rilor C.E.E., întruniți recent 
la Luxemburg, au hotărît ca 
de la 1 iulie, să interzică 
importul de bulion grecesc 
pe piețele lor, dacă Grecia 

lui lucrătorilor mineri să a- 
pere cu fermitate interesele 
membrilor săi.

Alte ziare, printre care 
„Neue Osnabrucker Zeitung" 
și „Rheinische Post", scot în 
evidență că acțiunea de res- 
trîngere a producției în in
dustria carboniferă are drept 
principal scop menținerea ți
nui preț ridicat al cărbune
lui. Pentru multe firme din 
industria siderurgică din Ruhr 
— afirmă ziarele — a deve
nit mai rentabil să importe 
cărbunele din alte țări decît 
să folosească cărbunele aflat 
în imediata vecinătate sau a- 
parținînd chiar propriilor lor 
concerne.

Cu prilejul unor interviuri 
filmate luate de Televiziunea 
vest-germană minerilor din 
Ruhr, mulți dintre aceștia au 
subliniat că este „nefiresc și 
inuman ca. după o muncă de 
15 sau 20 de ani în domeniul 
mineritului, să fii îndrumat 
spre o altă calificare", așa 
cum le-a recomandat condu
cerea societății. Alți mineri 
au arătat că marele patronat 
din industria minieră tinde 
tot mai mult în ultimul timp 
să angajeze muncitori străini 
pe care îi remunerează cu sa
larii mult mai iniei decît cele 
pe care ar fi obligați, în ba
za tarifelor în vigoare, să le 
acorde muncitorilor vest-ger- 
mani.

M. MOARCAȘ 
Corespondentul Agerpres 

Ia Bonn 

meniul industriei construcțiilor 
de mașini, și au relevat cu sa
tisfacție că au fost evidențiate 
noi teme privind lărgirea cola
borării economice dintre cele 
două țări pe perioada 1971 — 
1975.

Părțile au efectuat, totodată, 
un schimb de păreri cu privire 
la principalele direcții a’.e dez
voltării colaborării economice și 
cooperării în producție dintre 
cele două țări pe. perioada de 
după 1975 și au aprobat tema
tica și programul de lucru pri
vind activitatea de coordonare 
a planurilor pe perioada cin
cinalului următor.

Părțile au căzut de acord a- 
supra efectuării unui schimb de 
experiență între organele cen
trale de planificare din Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară. între 
institutele de cercetări ale aces
tora, cu privire la metodele de 
planificare curentă și de pers
pectivă și de elaborare a prog
nozelor.

bulionului** |
nu va ridica prețul acestui J
produs la un nivel care să ț
nu concureze bulionul pro- (
venit din producția- „celor i
șase". Hotărirea miniștrilor v.i ’
rămîne în vigoare timp de »
un an și se va extinde au- ]
tomat și asupra altor produ- )
se grecești, dacă prețurile lor )
vor fi mai mici decît cele L
din Piața comună. I

@ Intr-un interviu acordat! 
postului de radio „Europa-1", 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, s-a 
referit la unele aspecte ale si
tuației internaționale. Ministrul 
francez a arătat că noile pro
puneri formulate de șeful de
legației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, Nguyen 
Thi Binh, la conferința cvadri- 
partită de la Paris în proble
ma Vietnamului, „reprezintă, 
după părerea Franței, o deschi
dere și o șansă de pace pc care, 
dacă nu le-ar folosi, Statele 
Unite ar comite o eroare’*.

© In luna iunie, informează 
agenția de presă „Eliberarea", 
populația urbană din Vietna
mul de sud și-a continuat ac
țiunile de luptă împotriva Ad
ministrației de la Saigon, ir.sis- 
tînd asupra revendicărilor pri
vind sporirea salariilor.
• Agenția VNA informează 

că. în zilele de 30 iunie și 1 
iulie, mai multe avioane ale 
S.U.A. au bombardat satul 
Huong Lap, iar artileria de Ia 
sud de zona demilitarizată și 
nave de război americane au 
deschis focul asupra unor sate 
situate la nord dc paralela 17. 
La 1 iulie, avioane americane 
au atacat zone din vestul pro
vinciei Quang Binh. ‘

Comitetul special al 
O.N.U. pentru decolonizare a 
aprobat vineri, cu 18 voturi 
pentru și 2 abțineri, o rezolu
ție prin care solicită din nou 
Marii Britanii să ..înceapă fără 
nici o amînare consultări cu 
reprezentanții partidelor poli
tice ai poporului Zimbabwe, 
respectînd regula majorității, 
în scopul transferării puterii 
poporului Zimbabwe pe bază 
de alegeri libere".

de amploare 
în S.U.A. 
și Italia

WASHINGTON 3. — Co
respondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite; Un 
număr de 24 mari porturi 
de pe coasta de vest a Sta
telor Unite au fost complet 
paralizate, pentru prima dată 
în ultimele două decenii și 
jumătate, de grevele doche
rilor, ale muncitorilor dc la 
magaziile portuare și ale ce
lor din uzinele dc prelucra
re a minereului dc cupru.

In ultimele 24 de ore. nici 
un vas nu a fost încărcat 
sau descărcat. Nici un vas 
nu a putut părăsi porturile 
afectate de grevă, în schimb 
numeroase alte vapoare au 
sosit în rade așteptînd za
darnic să intre la cheiuri 
pentru a fi descărcate.

Grevele au fost declanșate 
imediat după expirarea ter
menului vechilor contracte co
lective de muncă, ca urmare 
a refuzului patronatului de 
e accepta introducerea în 
noile contracte a unor clauze 
privitoare la sporirea salari
ilor pînă la nivelul procen
telor de creștere a costului 
vieții.

Greva muncitorilor din in
dustria cuprului a scos din 
uz numeroase topitorii de pe 
coasta dc vest a S.U.A., iar 
cea a docherilor a afectat 
puternic multe industrii a 
căror funcționare depinde în 
mare măsură de aprovizio
narea cu materii prime a- 
duse de vapoare.

Peste 200 de mii de mun
citori feroviari americani au 
anunțat hotărirea lor de a 
declara grevă la 16 iulie a.c. 
în cazul în care companiile 
vor continua să refuze satis
facerea revendicărilor econo
mice. Pînă în prezent, nu s-a 
înregistrat nici cel mai mic 
progres în cadrul negocieri
lor dintre reprezentanții sin
dicatelor feroviarilor și cei ai 
patronatului.

*

ROMA 3 (Agerpres). — 
Greva personalului hotelier 
din Italia, declanșată joi, la 
care participă peste 220 de 
mii de salariați. continuă. 
Vineri după-amiază, subsecre
tarul de stat pentru proble
mele muncii a convocat re
prezentanții organizațiilor sin
dicale și ai Federației patro
nilor hotelieri în scopul exa
minării cauzelor imediate ale 
actualului conflict de mun
că și reglementarea Iui.

Greva afectează deosebit de 
puternic industria hotelieră, 
una dintre cele mai impor
tante ramuri ale economiei 
italiene, cu o cifră de afaceri 
anuală de 2 600 miliarde lire 
italiene. Agitațiile continue 
ale lucrătorilor din acest sec
tor «u început în urmă cu 
trei luni, mani festin du-se sub 
diferite forme, de la înceta
rea lucrului pe plan local 
pînă la greve naționale.

Mișcarea revendicativă a 
cuprins și alte categorii de 
muncitori din Italia. Incepînd 
de vineri seara, traficul fe
roviar va fi perturbat timp 
de 48 de ore, ca urmare a 
încetării lucrului de către 
muncitorii de la Gara Cen
trală din Roma. In același 
timp, sindicatele feroviarilor 
au anunțat că, în cazul în 
care cererea lor de revizuire 
a statutului nu va fi satis
făcută, vor lansa un apel la 
grevă națională.

CIUDAD DE MEXICO 3 
(Agerpres). — In localitatea 
mexicană Puebla, 6ituată în 
apropiere dc capitala țării, în 
care se află al patrulea cen
tru universitar ca mărime 
din Mexic, s-au înregistrat 
in ultimele zile puternice tul
burări studențești, soldate cu 
cîlexa zeci de răniți. Izbucni
te ca urmare a nemulțumi
rilor provocate de modul cum 
s-au desfășurat alegerile pen
tru Consiliul de conducere al 
universității, incidentele au 
luat o asemenea amploare In
cit au determinat pe rector 
și membrii Consiliului de con
ducere să-și prezinte vineri 
demisia. Potrivit agențiilor de 
presă, aceste incidente, unele 
dintre cele mai grave înre
gistrate în ultimii ani în Me
xic, sînt de natură să con
tribuie la agravarea tensiu
nii dintre oficialități și cen
trele universitare din țară.
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