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încheierea vizitei delegației de partid
și guvernamentale a R. P. Ungare

Procesul tehnologic de elimina
re a apei din cărbunele supus 
preparării in genere, din cărbu
nele destinai cocsificării, cu deo
sebire. are ca una din compo
nentele lui de bază centrifugile. 
La preparat ia Lupeni am cunos
cut pe cîfit’a din oamenii care 
întrețin aceste utilaje in stare de 
funcționare aproape neîntreruptă, 
iar atunci cind situațiile o impun, 
le recondiționează, le restabilesc 
„sănătatea" tehnică, pregălindu-le 
pentru a fi reintroduse în pro
ducție. Agregatul principal al cen
trifugilor este coșul din sîrmă 
trapezoidală a cărui menire este 
de a reține particulele de cărbu
ne de O—10 mm, contribuind 
la realizarea indicelui de recupe
rare și de a mijloci eliminarea 
numai a apei, astfel satisjăcind și 
un indicator de calitate al căr
bunelui pentru cocs — umidita
tea.

W /
— Aceste coșuri — ne spunea 

maistrul Florea Tigoianu — un 
vechi comunist din unitate — au 
intrat în dotarea preparației o 
dată cu alte utilaje importate. 
Cum durata lor de funcționare 
este de maximum o lună și ju
mătate (dacă sînt folosite numai 
la cărbunele special, pentru că 
dacă sînt utilizate la mixte, du
rata de utilizare se reduce la cel 
mult o lună) la un moment dat, 
toată rezerva noastră de coșuri 
era epuizată. Așa a apărut pro
blema coșurilor din sîrmă tra
pezoidală pentru centrifuge la 
preparația Lupeni, de aici au por
nit frămintarile noastre pentru 
rezolvarea ei.

— Ei. ați rezolvat-o... și cum 
anume ?

— Păi. n-aș putea spune că 
ușor și nici simplu. Ba dimpotri
vă. Dacă ar fi să fac, să zic așa, 
puțină istorie, ar trebui să por
nesc de la... sîrmă trapezoidală. 
Pentru că dispozitivele necesare 
pentru confecționarea coșurilor 
— o presă, dispozitivul de în
dreptat, un tambur etc., in ur
ma unor căutări și strădanii asi
due din partea maistrului Ion 
Dragomir — au fost, cumva, a- 
sigurate. Numai sîrmă trapezoi- 
dală nu știam, la început, de un
de s-o procurăm. Pînă la urmă, 
am găsit-o tot la noi, în Lupeni... 
„ascunsă" în interiorul unor ca
bluri de funicular scoase din uz. 
Ce e drept oamenii noștri au 
trebuit să umble puțin pe la 
funicularul Ileana, la Planir, la 
Petrila. Aninoasa... Da> te con
tau aceste „plimbări"Conta 
faptul că am găsit sirma și pu
team trece la confecționarea pri
melor coșuri. Producția ne presa... 
Aceasta a fost, ca să zic așa, 
soluția inițială, aplicată acum 
vreo 7 ani. Mergea, totuși, greu. 
Dificultăți serioase ne crea în
dreptarea sirmei din oțel arc. Un 
lăcătuș nu poale îndrepta intr-un 
schimb mai mult de IOD fire și 
pentru un singur coș sînt nece
sare 7CX) fire Conducerea a hotă
rî t atunci sa solicităm U.U.M.P.-ui 
să ne producă coșurile Uzina a 
acceptat, i-am ajutat și noi cu o 
parte din dispozitivele folosite de 
noi. dar un coș confecționai la 
Petroșani costa mai mult decît 
cel al nostru — 12 mii lei. Ce 
era sa facem ? S-a acceptat și a- 
cest preț..

...Intre timp, adică prin ’69, 
dacă nu mă înșel, ne-au sosi: din 
nou coșuri din străinătate. Fi
rește, s-a renunțat imediat la cele 
de la U.U.M.P., dispozitivele 
noastre de confecționai (acum îmi 
dau seama cit de valoroasa a

T. Ț.XȚARCA

(Continuare in pag. a 3-a)

Reușind să imprime o disciplină exemplară, să repartizeze 
sarcini concrete fiecărui membru al brigăzii, minerul Zaharia 
Bălauță <lc la sectorul IA' al minei Lonea, a reușit să dea cu 
brigada sa. peste 4 000 tone peste planul anual al tai ’71. Iată-I 
in clișeu, după ieșirea din șut confesând cu harnicii lui ortaci.

La sectorul I al E. M. Dîlja

Recuperarea restantelor
sarcină maiiiră

In luna ianuarie a acestui an, 
exploatarea minieră Dîlja s-a 
achitat corespunzător de sarcini
le de plan la producția de căr
bune. Rezultatul constituie o 
dovadă grăitoare, concretă a e- 
lanului cu care colectivul de a- 
ici este hotărît să se achite de 
îndatoririle ce-i revin în pri
mul an în care minerii țării, 
prin grija partidului, benefici
ază de programul de lucru în 
schimburi de 6 ore.

Realizarea planului pe ex
ploatare în prima lună a anului 
trebuia să fie contribuția în e- 
gală măsură a tuturor sectoa
relor. Dar așa cum se constată, 
sectorul I al minei a încheiat 
luna cu un bilanț negativ, cu a- 
bia 66,9 la sută din producția 
preliminată. Compensarea aces
tei producții de către celelalte 
sectoare a lipsit exploatarea de 
substanțiale depășiri.

Ne-am propus să elucidăm 
cauzele acestei rămîneri în ur
mă, încercînd să desprindem 
din ele posibilitățile redresării 
situației.

Fără îndoială, o cauză în ma
re măsură determinantă esle și 
împărțirea Ia 1 ianuarie 1972 în 
două sectoare, I și II. a vechiu
lui sector 1. Această împărți
rea a fost cunoscută și pregăti
tă încă din cursul anului tre
cut ; s-au luat unele măsuri de 
creștere a potențialului de pro
ducție în cîmpul de exploatare 
al actualului sector I. Dar nu 
tot ceea ce era necesar s-a fă
cut în acest sens. Astfel în 
cursul ultimului trimestru al a- 
nului 1971 s-a extras în strate- 
le 5 și 7 din cîmpul aferent 
actualului sector I doar cca. 50 
la sută din ceea ce era prelimi
nat. fapt determinat în princi
pal de neexistența liniei de 
front active. Lucrările de pre
gătire fiind întîrziate. capacita
tea fronturilor fiind nesatisfă
cătoare. în ajunul creării noului 
sector s-a încercat dinamizarea 
activității de pregătiri, elaborîn- 
du-se un program de lucru cu 
continuitate în luna ianuarie. 
Dar nici acest program nu a 
fost respectat și s-a ajuns la Im
pasul cunoscut.

La 1 ianuarie, situația fiind 
hotărîtă, noul colectiv a

Șta feta 
folclorică 
continuă

Ștafeta folclorică, concepută 
de către Comitetul pentru cul
tură și educație socialistă a ju
dețului Hunedoara ca un amplu 
schimb de experiență și tra
diții culturale între așezămin- 
tele sătești ale județului, con
tinuă. Căminul cultural din 
Cimpa va prelua la ora 16 șta
feta de la solii artei populare 
din Jieț care vor fi întîrnpinali 
nu numai de primitorii cimpcni, 
ci și de președintele Comitetu
lui pentru cultură și educație 
socialistă a județului Hunedoa
ra, prof. Petru Stoican,

Ruță ăsta, e băiat tinăr, 
înalt ca bradul, spătos, oare de 
ce-i atuncea așa de timid, parcă 
— nu știu cum — s-ar feri în- 
tr-una de ceva, se arată un pic 
fricos — și rogu-măf de ce, că 
doar nu-l amenință nimic — ei 
tare nu-i bine cînd n-ai curajul 
să te iei piept in piept cu greu
tățile... Bine, intru eu unde-i mai 
greu, dar cum se va oțeli mlă- 
dița asta privind la mine, și-alît ?

Lui nea Vasile, de un timp, 
nu-i dă pace gindul de fel — ai, 
ce-l mai frămîntă pe el destinul 
acestui băiat arătos, cu părul 
șaten spre blond, cu ochii căprui 
care poate și trebuie să-și depă
șească, neîntirziat starea de nefi
rească ezitare în pasul de făcut, 
să-și înfrîngă lipsa de încredere 
în sine :

— Măi, Ruță, da’ se poale sa 
te tot sfiești ca o fată mare ? Ești 
bărbat, sau ce mama dracului 
ești ? !...

Ti nărui face o clipă ochii 
mari, cu o paloare ivita pe chip, 
de surprindere, dar inima-i vine 
ta loc cind șeful de brigadă îi 
prinde umerii, ca un tată :

— Măi Ruță, băiatule, tu ești 
falnic mă, nu trebuie să ai tea
mă de nimic; tu să îndrăznești, 
măi, că poți...

Interpelarea dinții, de o duri
tate forțată, și care nu-i stă în 
fire, s-a și topit în căldura ges
tului cu care-și apropie, cu bra
țul, pe ajutorul dc miner, pe ale

cărui buze înflorește un zimbet 
incert :

— Poate că nu-s eu...
— Măi, Ruță, fii atent aici, nu 

vorbi prostii, tu ești în stare de 
mult, cutează să arăți asta/

Trece timpul și mina ocroti
toare care a prins, intr-un arc 
cu fibra puternică, dar tandră, 
umerii tînărului devine pecetea 
inefabilă a unui climat de mun
că unde creșterea ființelor — 
răzimate una de alta — se pe
trece nestingherit, cu o bucurie 
frenetică...

Intr-o bună zi, l’asile Ruși- 
toru îl ia pe tinăr deoparte :

— Ascultă, mă Ruță, văd că 
tc-ai inițiat, tu promiți, mă, 
du-te și fă și tu cursurile dc mi
neri.

— Nea Vasile, să știți că mă 
duc !

Hotărîrea din glasul lui Ruță 
David nu lăsa loc nici unui du
biu...

Merg împreună la instructorul 
de la școală ;

— Tovarășe Popovici, uite am 
pe băiatu' ăsta, vreau să-l fac 
miner.

— Bine, tovarășe Rușitoru, îl 
primim, cum să nu ? Și către 
tinăr:

Simb.’ii.i dimineața a părăsit < .< 
pitala, indreptindii-sc spre patrie, 
delegația dc partid și guvernamen
tala a Republicii Populare Ungare, 
eonjio.t dc tovarășul Janos Kadai 
prim-secret ar al Comitetului Cen
tral ,il Partidului Mnnciiorr•• So
cialist Ungar, «arc, la invitația (.«>- 
miletului Central al Partidului Cn 
monist Român și a Consiliului dc 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U.. 
președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitorcsc-Țarănesc Ungar 
Peter Valyi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-( ă- 
răncsc Ungar, Janos Peter, membru 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul a- 
faccrilor externe, Fcrenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

Dc la reședința rezervată oaspe 
ților pînă la aeroportul Otopeni, 
conducătorii dc partid și de stat 
unguri au venit împreună ai tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Matlrer. Pe întregul tra
seu erau arborate drapelele dc stat 
ale României și Ungariei. Mii ți 
mii de bucurcștcni aflați de-a lun
gul bulevardelor salută pe condu
cătorii celor două partide și state, 
aplaudă călduros.

Dtnir-o mașină deschisa, escor
tam dc motocicliști, lov.itășii 
Nicolae Ccaușcsai ți Janos Radar 
răspund manifestărilor prietenești 
ale cetățenilor.

Arc loc ceremonia plecării. Ae
roportul este împodobit cu drape
lele de stat ale celor dou-i țări. 
Deasupra pavilionului central al 
aerogării se aflau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Janos 
K.idar. Ion Gheorghe Maurer și 
Jeno lock. Pe o pancarta era în
scrisă in limbile română și ungară 
urarea : „Trăiască prietenia, colabo
rarea și alianța frățească dintre 
poporul român și poporul ungar !"

La aeroport au venit să-i salute 
pe oaspeți tovarășii : Emil Uodna- 
raș. Manca Măncscu, Paul Nicules- 
cu-Miz.il, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, llie 
Verdcț, Janos Fazekas. Dumitru Po
pa, Dumitru Popescu. Miron Con- 
stantincscu. Mihai Gere. Ion Ioniță, 
Cornel Burtică. Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, Corncliu Măncscu, mi
nistrul afacerilor externe. loan Co- 
toț, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Budapesta.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului dc Stat si ai 
guvernului, reprezentanți ai Consi
liilor oamenilor muncii de națio
nalitate maghiara și germană, con
ducători ai unor instituții centrale

ți organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
străini.

Se allan, dc asemenea, pe aero
port. șefi dc misiuni diplomatice, 
membrii Ambasadei Republicii 
Populare Ungare, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

O gardă dc onoare prezintă ra
portul. In timp ce sînt intonate 
imnurile dc stat ale celor două țari, 
in semn de salut se trag 21 salve 
dc artilerie. Tovarășii Janos Radar 
și Nicolae Ceaușescu rrcc în revistă 
garda dc onoare.

Conducătorii dc partid ți dc stat 
ai R. P. Ungare, ceilalți membri ai 
delegației dc partid ți guvernamen
tale ungare îți iau apoi rămas bun 
de l.r șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, de la per
soanele oficiale române prezente pe 
aeroport

Un grup 
te dc flori.

Oaspeții 
prietenești 
aflați pe aeroport. îți iau rămas 
bun dc la conducătorii partidului 
și statului nostru.

Tovarășii Janos Kadar ți Nicolae 
Ceaușescu îți string călduros mîi- 
nile. sc îmbrățișează.

La ora 10.C0, nava acriar.ă de
colează. Ea este escortată pinâ la 
frontiera de avioane cu reacție ale 
Torțelor noastre Armate.

(Agcrprcs)

d. pionieri oferă buche-

răspund aclamațiilor 
ale oamenilor muncii

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie 
a delegației de partid și guvernamental

a Republicii Populare Ungare
în Republica Socialistă România

Băi, trei să te faci miner?

Traian MORAR

(Continuare fn pag. a 3-a)

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în zilele de 24—26 februa
rie 1972, o delegație de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare a făcut o vi
zită oficială de prietenie în Ro
mânia.

In timpul vizitei a fost sem
nat noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă Roniâ-

Vinerj, după-amiază,
Grupului școlar minier din Lupeni

A

In mijlocul tinerilor
sarcini grele de îndeplinit, fără 
a dispune însă de condițiile 
realizării lor. Grupe noi, forma
te prin contribuția celorlalte 
sectoare, nespecializate, neomo
gene. avînd în componență 
mulți muncitori necalificați, or
ganizate defectuos, și-au reali
zat sarcinile uneori și sub 50 
la sută (suitorii de pregătiri în 
stratul 5, nr. 2, 5 și 6). Unii 
maiștri mineri ai sectorului, ve- 
niți de asemenea din alte colec
tive. (Bălănucă, Covrig), pri- 
cepuți la lucrări de înaintare, 
au condus și controlat greoi ac
tivitatea brigăzilor. Partea de 
deservire electromecanică, mai
strul Buciumau, a manifestat 
de asemenea neglijențe, în rea
lizarea măsurilor operative ne
cesare creării condițiilor de lu
cru.

Intîrzierea lucrărilor de pre
gătire favorizează și în conti
nuare o eficiență scăzută a ac
tivității. Șeful de brigadă 
Gheorghe Pocol spunea la înce
putul lunii februarie: „nu am 
loc de muncă. Abatajul pe ca- 
re-1 exploatăm a trecut în ram- 
bleere. Cum aceasta a durat 10 
zile — cînd putea dura doar 
două — iar alt front de lucru 
nu există, oamenii mei sînt îm- 
prăștiați peste tot, ceea ce de
termină obținerea unor randa
mente mici*.

Se constată și alte deficiențe 
Dumitru Bălășcău, șef de bri
gadă la un abataj în stratul 5, 
spune ; „Venind la acest sector, 
împreună cu ceilalți ortaci, do
rim să contribuim la redresa
rea activității lui. Din păcate, 
azi (11 februarie) — ca și-n al
te dăți — nu am primit goale

OASPETE

festivități a 
Grupului școlar minier din Lupeni a devenit ne
încăpătoare pentru sutele de elevi, viitori munci
tori ai unităților miniere din industria carboni
feră, întruniți aici pentru a primi în mijlocul lor 
pe tovarășul DAVID LAZAR, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al P.C.R. Intîlni- 
rea s-a înscris în contextul manifestărilor 
care preced evenimentul de mare însemnă
tate în viața tineretului, aniversarea a 

50 de ani de la crearea Organizației revoluționa
re a tineretului din patria noastră, prilej care 
constituie o amplă evocare a luptelor pline de 
glorie desfășurate sub conducerea partidului 
pentru înlăturarea exploatării omului de către 
om, edificarea unei societăți noi, socialiste.

Invitatul a fost primit cu vii aplauze, expresie 
a recunoștinței elevilor pentru sprijinul neprecu
pețit acordat de organul județean de partid, pen
tru continua îmbunătățire a condițiilor lor de 
studiu. Luînd cuvîntul, tovarășul DAVID LAZĂR 
a vorbit tinerilor despre lupta Partidului Comu
nist Român în anii grei ai ilegalității, despre a- 
portul organizației tineretului revoluționar Ia a- 
ceastă luptă menită să schimbe istoria țării, fă

DRAG
cînd ample referiri la mișcarea muncitorească 
din Valea Jiului, la faptele de eroism ale tineri
lor mineri, membri ai primelor celule U.T.C.

In continuare, au fost prezentate elevilor rea
lizările obținute astăzi, în același județ de oame
nii muncii care continuă tradiția înaintașilor, 
contribuind prin muncă la dezvoltarea și desă- 
vîrșirea socialismului, la urcarea treptelor înalte 
ale viitorului. Expunerea a trezit un interes deo
sebit în rîndul tinerilor uteciști dornici să cu
noască atît filele din istoria partidului și orga
nizației de tineret cît și realizările prezentului.

După ce elevii au mulțumit, oferind flori 
oaspetelui, a urmat un scurt program artistic. 
Apoi, tovarășul DAVID LAZAll însoțit de cadre 
didaotice, a vizitat școala, cabinetele, numeroase
le cercuri ale elevilor, înzestrate în cea mal ma
re parte prin munca lor, îndrumați îndea
proape de cadrele didactice ale școlii.

Intîlnirea de la Grupul școlar minier Lupeni a 
constituit un bun prilej pentru cunoașterea mai 
îndeaproape de către elevi a preocupărilor con
ducerii de partid și do stat pentru continua în
florire a patriei.

nia și Republica Populară Un
gară.

Delegația a vizitat Fabrica de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești, noi cartiere de locuințe 
din Capitală, s-a întîlnit cu oa
meni ai muncii. Pretutindeni, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Ungare a fost întîmpinată cu 
căldură și simpatie — expresie 
a relațiilor de prietenie frățeas
că ex'istente între poporul ro
mân și poporul ungar.

Intre delegațiile de partid și 
guvernamentale ale celor două 
țări au avut loc convorbiri. |a 
caro au participat >

Din partea română: Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera) al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației. Ion 
Gheorghe Maurer, membru a! 
Comitetului Executiv al Prezi
diului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului ,de Miniștri al Re
publicii Socialiste România. Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, ministrul afa
cerilor externe, Ioan Cotoț. 
membru al Comitetului Centra’ 
al Partidului Comunist Român 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Ungară.

Din partea ungară : Janos 
Radar, prim-secretar a! Corni 
totului Centra) al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
conducătorul delegației. Jeno 
Fock, membru al Biroului po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitorcsc-Țără- 
nesc Ungar, Peter Valyi, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Janos 
Peter, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, ministrul 
afacerilor externe, Ferenc Mar
tin, ambasadorul Republicii

Populare Ungare in Republica 
Socialistă România.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră sinceră, prietenească, părți
le s-au informat reciproc des
pre activitatea partidelor și gu
vernelor lor. Ele au constatai 
că atit Republica Socialistă Ro
mânia cît și Republica Popu
lară Ungară au obținut rezul
tate însemnate în construcția 
socialismului. Au făcut, de ase
menea. un larg schimb de pă
reri cu privire la stadiul actu
al și perspectiva relațiilor din
tre cele două partide și țări, 
precum și la probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești 
mondiale, a'e «situației interna
ționale.

Prietenia ruinăno-unuară are 
rădăcini istorice adinei. Cei mai 
buni fii ai popoarelor român șî 
ungar au militat pentru priete
nia dintre cele două popoare, 
și-au unit forțele și au dus lup
te revoluționare pentru liber
tate și progres social, împotriva 

■ politicii de asuprire națională, 
< ațîțare naționalistă și de în
vrăjbire a oamenilor muncii ro
mâni și unguri, dusă de fostele 
clase dominante din România 
și Ungaria. Manrfestîndu-și so
lidaritatea internaționalistă. spri- 
jinindu-se reciproc în lupta de 
eliberare națională și socială, 
clasa muncitoare, mișcările re
voluționare și democratice din 
cele două țări, în frunte cu co
muniștii. s-au afirmat ca pro
motori consecvenți ai priete
niei dintre poporul român și 
oooorul ungar.

După eliberarea lor de sub 
jugul fascist, în condițiile in
ternaționale favorabile create 
de victoriile istorice repurtate 
de Uniunea Sovietică — care a 
dus greul războiului împotriva 
hitlerismului — popoarele ro
mân și ungar și-au luat soarta 
în propriile lor mîîni, au pășit 
pe drumul socialismului șî au 
pus capăt, pentru totdeauna, 
vrajbei alimentate de clasele 
exploatatoare. Victoria puterii 
muncitorești a creat noi posibi
lități pentru îmbunătățirea ra
dicală a relațiilor dintre popo-

(Continuare in pag a 4-a)

--------♦

A. HOFFMAN Foto : Ion LEONARD
(Continuare in pag.

Farmacista Aurora Samoilă 
de la farmacia nr. G8 de cir
cuit închis, efectuând o „rețe
tă magistrală" la masa de re
ceptară.

fur-

T. SOMEȘAN

în mii 
aparla- 

so-

GIGANTUL SIDERURGIC
Municipiul Hunedoara 

cunoaște nu numai focul 
continuu al furnalelor, 
cuptoarelor sau cajelor 
de laminare, ci și fo
cul viu al șantierelor. 
De la epopeea eroică a 
reconstrucției — semna
tă în biografia nouă a 
Hunedoarei de faimo
șii brigadieri — pînă la 
salba de șantiere ce a 
impînzit orașul contem
poran, construcția a de
venit una din cele mai 
pregnante caracteristici 
ale orașului siderurgiș- 
Lilor de pe Cerna. An de 
an, imperativul econo
mici moderne, socialis
te — ce o edificăm cu 
entuziasm competent, 
științific — a inclus în 
conținutul său o deter
minantă fermă: mai
multă fontă și oțel, de 
calitate mai bună, în a- 
liaje înalte. Și orașul 
>-a dezvoltat in ritmuri 
debordante, fluviului tot 
mai mare de oțel corcs- 
punzîndu-i, pe plan ci
vic. o eflorescență edi-

litară exprimată 
ji mii de noi 
mente, de edificii 
eial-cqlturalc.

Hunedoara crește vi
guros. Fiecare an adu
ce în biografia munici
piului noi premiere in
dustriale, noi parametrii 
de bunăstare.

1972, al doilea an al 
cincinalului, are menirea 
să amplifice în propor
ții considerabile volu
mul producției de oțel 
hunedorean. In amplul 
perimetru al Combina
tului siderurgic se înal
ță, semeață, silueta 
furnalului nr. 9, care 
In toamna acestui an va 
spori potențialul side
rurgic al complexului de 
la poalele Munților Po
iana Ruscfii cu primele 
mii tone de fontă.

Adevărat gigant, 
naiul nr. 9 este o ex
presie a celor mai mo
derne tehnologii în si
derurgie pe plan mon-

dial. Pentru constructo
rul său — întreprinde
rea de construcții si
derurgice Hunedoara — 
noul obiectiv constituie 
un examen exigent al 
capacității și măiestriei 
profesionale.

învingând condițiile 
aspre ale iernii, con
structorii hunedoreni 
depun eforturi însemna
te pentru terminarea la 
timp și punerea în 
funcțiune a furnalului. 
Cauperele și hala de 
turnare se apropie de 
cota finală, cuva este 
ridicată la locul ei. s-a 
declanșat lucrul pe șan
tierul electrotehnic. Cli
matul muncii rodește 
din plin la căldura en
tuziasmului constructo
rilor, asigurindu-ne că 
gigantul siderurgic hu
nedorean nr. 9 va intra 
în producție la timp.
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Bătrinul

Parcă sună cinfabulă

Morala :
In viață nu e vorbă goală
Că... aparențele inșală I

hm LICIU

MONOGRAFIA VĂII JIULUI (XVI)
Cândeștilor din Valea Jiului, 
nobilul Kendefty Mihai] 
mite in 1504, e 
lui Vladislav. în 
«ă aducă i>c mo 
Jee Jiului 12 ș<

mirițe". Pentru a pune capăt 
acestor neînțelegeri se întru
nește în 1514 o comisie mixtă 
in Merișor și stabilește hota
rele despărțitoare între Ardeal 
și Muntenia îneepînd dc la A-

Iancnl". Din partea 
duhii Basarab : Stanciul 
și Neagoc Spătarul cu 
său Radu și din Crnsna Sla 
Postelnic și din BărAști 
dul Logofăt și Albul Postelnic

BELGIA — Uriașul belgian 
-Atlas", pe numele său ndc- 
\ftrnf Fernand Bnrholard. de 
2,35 m și «vind o greutate de 
210 kg. s » căsătorii recent In 
Rouvourl, în apropiere dc 
Potiiwcb. Mireasa, deși arc 
și ea înălțimea «le 1,72 m. 
parc tare mică pe lingă oria

ȘTIAȚI CA

pen iciile prețioase ce i ie-a fă
cut bocrul Kcndcffy, îi dă n- 
ceastă încuviințare în 19 no
iembrie 1504 ,ad fidelitaten et 
fidchum serviciorum merita c- 
îusdem Mihaclis eoncedendum, 
ut ipse de parlibus. Regni noștri 
îransalpinK pharaones sive ci- 
ganos cu duodocim tentoris seu 
folitis habitation;bus eorum in 
parlibus Regni noștri Transil
van is, habitas moraturos addu- 
cere".

Acești țigani s-au așezat în 
fura Surducului și în platou! 
numit Troianu.

Dar nici hotarele țării nu erau 
precise în Valea Jiului ; între 
populația de dincolo și de din
coace de munți se întîmplau 
adeseori pricini, .gâlcevi și răs-

pa Oltului pînă la R.ușo\a 
(Orșova). Din această comisie 
au făcut parte delegații lui ..la- 
noș Craiul Ardealului" și ai lui 
Basarab Voevodu și Domini a 
tot pămintul Ungrovlahiei și a- 
nume: -din neamișii Hațegului 
Cândreș lanoș și Cânda Laț- 
co și dc Rcchetova Sărăcin 
Franțu] și din Mujna Fraște 
Pătru și Muștea Miclăuș și de 
Râul lui Băzan Iacov și din Mu
țești Stanciul și din Sălcile

cu fiu) său Stoica și din 
mînești Dan Postelnic și 
Baia Socol Logofăt și din 
lovraci. Bran Postelnic.

Aceștia toți s-au strîns în 
Câmpul Jiului la Merișor și sfat 
făcînd, cu credință și mare 
blăstăm s-au legat și s-au a- 
.șezat cum mai mult dc acum 
înainte aceste două pământuri 
(țări) gâlcevi și răsmirițe și ho
ții sau prăzi și jafuri să nu

se maj facă, ci să fie 
re pace și frăție'.

Comisia aceasta 
și o încredințare ni 
pre c.ire insă nu se pomenește 
nimic, pentru a lua masuri 
de îpărare împotriva turcilor, 
care porniseră iar să se miște.

In anul următor 1515 de fapt 
turcii se și apropie de trecă- 
torile Jiului, iar Zapolya cere 
bistrițenildr să trimită de ur
gență oștire în țara Hațegului 
ca să împiedice intrarea turci
lor în țară.

In legătură eu fixa 
tarelor țării la 1514. 
nevoia reglementării răpăitu
rilor comerciale între populația 
de dincolo și de dincoace de 
munți Chestiunea avea și o 
latură politică. Populația de 
amîndouă părțile munților era 
românca ă, era înrudită și 
prin legături familiare, iar el- 
nicește era una. Opreliștile c- 
ficiale nu își puteau întinde 
efectele pînă aci în creerul 
munților.

♦ Ghețarii sc pot transforma uneori relativ 
■pede in lacuri? Un exemplu remit i| con

stituie noul Iar natural formal in cantonul 
Uri din Elveția prin topirea ghețarului Hufi. 
După un timp destul de scurt in locul gheța
rului dispărut, geografii au trebuit să men-
ionc/e pe hartă apariția., lacului Huli.
♦ Regiunile cele mai ploioase din lume 

!■ află la Uherrapunji in India și în insu
lele Hawaii? La Uherrapunji, anual 12 (HO 
mm precipitații iar in regiunea Aialeala din 
insulele Hawaii 12 0(1(1 mm.

♦ Cei mai lung ghețar din lume care ar 
putea constitui o importantă sursă de apă 
este ghețarul Jokulli din Islanda ? Suprafața 
sa este de peste 8 000 km7 iar lungimea 112 
km

♦ Intr-un an cad pe glob 400 000 km3 d< 
precipitații atmosferice ?

♦ Cascada fierbinte Hamman Mescutin 
din \lgeria oferă posibilitatea ca mincarca 
să fie fiartă instantaneu ? I’entru a-și pre
para masa, localnicii introduc carnea și le
gumele în apele cascadei care ating o tem
peratură dc 95—1000C.

Topirea masei dc gheață antarctice 
produce creșterea nivelului oceanului cu 1.1 — 
1.2 mm anual ?

<► Cea mai înaltă cascadă din lume se află 
in Venezuela? Arc o înălțime de aproape 

ei este

c miri ? I-am hiat

mărțișor va-

tru toate meciurile
vradiție

«//// ui&tio ?
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Cel mai tînăr 
primar

Satul Aysliirc (298 locuitori) 
din statul Iowa (S.U.A.) are cel 
mai tînăr primar : studentul
Jody Smith, in virstă de 19 ani. 
Ceremonia depunerii jurământu
lui a f’>st întreruptă de un tele
fon neașteptat provenind de la 
Casa II bă. Era președintele
Nixon care a ținut să-l felici
te pe cel mai tînăr 
marii americani.

Dominique Tossot, un francez în virstă de 18 ani a stră
bătut cu o motoretă 9 000 km (din care 4 000 km prin Sa
hara) parcurgînd distanța care desparte Parisul de Abidjan. 
In ruta sa, el a trecut prin Spania. Maroc, Algeria, Niger, 
Dahomey, Togo și Ghana. Tînărul 
cest drum în trei luni și jumătate, 
mă el, nici o dificultate.

francez a efectuat a- 
fără să întfmpine, afir-

I» urma unor săpături arheo
logice executate la 25 km. de 
Cairo, a fost descoperită mu
mia muzicantului de curte No- 
fre, care a murit in al 6-lea an 
Bl domniei regelui Nie-Os sen- 
Ra Sfabilindu-.se virstă mu
miei — 5000 ani — s-a consta
tat că aceasta este cea mai ve
che mumie descoperită pină a- 
tum in Egipt. Arheologii 
sideră această descoperire 
prețioasă decit mumia lui 
tankhamon, descoperită in

La Albany, au fost
27 000 dolari pentru dotarea clă
dirii administrației statului New 
York cu o poartă masivă din 
oțel și cu dispozitive de protecție 
la ferestre menite să permită 
.colaboratorilor guvernatorului 
să lucreze în liniște". ..In 1971 au 
avut loc multe manifestații de 
protest și anul acesta se anunță 
și mai multe", a 
mai multă claritate, un 
nar.

\stfel de tipografii mici funcționează dc cîțiva ani 
Europa, mai precis in Anglia Ele sint dotate cu instalații 
moderne care constau din aparate dc fotografiat, instalații 
foto dc copiat, citeva mici mașini de tipărit ..offset". Cli
entul își prezintă textul sau clișeul cu ilustrații și, intr-un 
timp foarte scurt, primește comanda executată. Un text o- 
bișnuit se tipărește, intr-un tiraj de 100 exemplare, in 30 
minute.

Metoda dc tipărire rapidă este folosită in special 
textele ilustrate dc autor, la felicitările dc sărbători etc. 
Astfel dc tipografii sint solicitate atunci cînd este necesa
ră tipărirea urgentă a unui text, indeosebî in cazul comen
zilor mici, care ar îngreuna executarea comenzilor marilor 
tipografii.

Savanți din întreaga lume, reuniți lntr-un Con
gres internațional cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la descoperirea insulinei, au recon
siderat contribuția școlii românești de medici
nă în acest domeniu. Intr-o comunicare făcută 
de Institutul din Uppsala se recunoaște meritul 
medicului român Nicolae C. Paulescu de a fi 
descoperitorul insulinei, substanță de care be
neficiază peste 11 milioane de diabetici din lu
me. Potrivit concluziilor cercetătorilor, savantul 
român publicase în Franța, încă din 1913, o lu
crare intitulată .Originile glicogenului". iar în 
1920 alte două, denumite „Glicogenul în diabe
tul prin extirparea pancreasului1* și „Glicogenul

in diabetul florizinic". In 1922, Ministerul In
dustriei și Comerțului din România îi breve
tează invenția „Pancreina și procedura fabri
cației sale**. Mull mai tîrziu, după aceste eveni
mente, canadienii Banting și Best prepară insu
lina. după metoda savantului român și primesc... 
Premiul Nobel. Cu prilejul semicentenarului in
sulinei, canadienii Banting și Best au recunos
cut paternitatea invenției insulinei ca fiind a 
doctorului Paulescu, 'declarînd că lumea me
dicală i-a considerat ca descoperitori ai aces
tei substanțe, nu ca fabricanți ai acesteia, da
torită unei... erori de traducere a lucrării publi
cate de ei.

(Agerpres)

Astăzi, expun 
Fără ostilități __ ___
O cronică. (N-am scris de mult, se știe). 
De aceea, doar la muză fac apel.
Ca temă, mi-arn ales cu binișorul. 
Una tratată-n fiecare an.
Nu-i prea originală : Mărțișorul. 
Dar sper, efortul să nu-mi fie-n van. 
Deci voi descrie-n linii generale. 
Din puncte de vedere osebit, 
(calendaristic și sentimentale) 
Tradiția-i de unde a pornit... 
Că Martie inseainnă primăvară. 
Const ați privind in calendar atent, 
Indiferent dacă zăpada-afară 
Mai icîrțiie, sub talpă, insolent (!).
S-au alt aspect (pricepe fiecare 
ră-i vorba de-acel punct ..sentimental") 
Martie-ntii, înseamnă: mărțișoare.
Deci prima zi pe „șnurul" decadal... 
Aniversat, cu mii de ani 'nainte, 
El, a transmis prin secoli, diferit 
'Că inccpind cu-n ghiocel cuminte. 
Pin' la bijuterii s-a-nstăpinit).
Căci, zicr-se, cînd Domnu-a creat omul 
Alături de-o consoartă, i-a lăsat 
Grădina, șarpele— cum știm — și pomul 
Cu primul mărțișor: un măr mușcat. 
Nu. nu-i aluzia mea deșucheată: 
Știu ! Veți susține: mărul a fost cop*.' 
Dar care sint calendele ce-arată 
Că marte-n vremi n-a lost irtomb 
Și ca să demonstrez că mărțișorul 
In timp, n-a fost .fixat definitiv" 
Iau martor O.C.L.-ul cu decorul 
Vitrinelor expus ostentativ...
Să-mi întăresc prezumția, se cade, 
Deci, precizez, acest eveniment, 
In iarnă-i fracționat, in trei decade, 
Venind acum cu una „supliment". 
Și iată, singur timpul cum exprimă 
Că mărțișorul nu e „ceva nou".
Că poate fi făcut oricînd, la primă. 
Sau la salar. Că este un cadou.
Acum închei. Iar voi bărbați de-ndată. 
Galanteria nu v-o dezmințiți.
(Că nu ași vrea să scriu și o „erată"/!) 
Tradiție ? Motiv ? Să-l... intuiți.

(o spun cu modestie) 
de nici un fel,

H STRIA — In marile au
tobuze vieneze a fost admis 
și transportul cărucioarelor 
cu copii sau invalizi.

In foto : — O tînăr; 
i u un cărucior ajutată să ur- 

hinevoitor.

Un ceas enorm fixat in centru 
Pe-un turn cu irizări de-onix, 
Pesemne pus acolo pentru 
Că era ceasul cel mai fix, 
Plingea-n tic-tacul său amar 
După un ceas de buzunar: 
„O, ceas ferice ! cum nu pot 
Să văd ji eu ca tine, lol I 
Stăpinul tău de vrea - pozna

șul - 
Te plimbă chiar prin tot orașul 
Și dacă-i „plin" la buzunare 
Te vezi Io munte ori la mare I 
Ci eu prin timpul care suie 
Am devenit de mic... statuie. 
Ceasul de buzunar ii spuse 
Greu încercat de-o aspră tuse : 
„Tu crezi că viațG mea e danț ? 
Sint „liber" dar... legat de 

lanț !“

CAM NERVOS
Armstrong, primul om 

care a pus piciorul pe Lună, 
este, in prezent, profesor de me
canică aerospațială la Universi
tatea din Cincinnati. Studenții

ORIZONTAL: 1) Ii sint oferite aceste mărțișoare !.. 
2) ...de neînțeles...; 3) ...pentru „ordinul" buburuzei și-al 
cărăbușului (sing.); 4) Clipă de eră... — ...in auz !: 5) Din in- 
ininarc !.~ — ...dă luciu...; 6) ...întreit !!.
del...; 7) ...cite... — 
tat... — ...il găsești 
...cu ape.

...ace; 8) ...care alină..: 9) ...dar 
pe pajiște; 10) ...și tragi la țintă...

VERTICAL : 1) Desprins...; 2) ...de absurditate (pl.). 
...in clipe de timp... — ...în numele tatălui...;
— ...și la bloc; 5) O spaimă plăcută la...
6) l’ag întors... — ...cu capul in nisip (pl); 7) In 
buni; 8) Dar nu mie, nici lui.. — . .atașe/...; 9) ...o 
de lut — Înconjura...; 10) ...un oraș din Asia., 
sfîrșit, curm !

4) ...in
— ...un

algc 
cadou; 
cap a 
culoai e

— Al ci; 4) Nemărginite — Mer
ge pc lingă un cadou de mărți
șor (Atenție femei I); 5) Viață 
pe loc; 6) Un sunet la mijloc 1
— Pe imaș ircepînd din martie 
(dim); 7) Cadouri în sfîrșit ! — 
Felicia Popescu — Pe el 
cresc ghiocei; 8) Vreme... 
toare... — ...în curs 9) 
devenire pentru socru... — 
cor; 10) începe în mărțișor.

...Secrete... — ...de Ia pol: 5) Pe 
lei ! — Buchete de... spice: 6) 
Șmecheri... — In fina) ’ardiv 
7) Identificate doar ca inițiale™
— ...și ademenită...; 8) ...cu e 
mirare... — ...de ordin verbal...
— ...și subțire !; 9) Diminutiv 
feminin — Peste măsură; 10) A- 
vint... — ...în restanță !

sâi au apreciat că este un bun 
profesor, cu excepția primelor 
•zile, cînd li s-a părut puțin prea 
nervos.

5. re-
bu
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In alimentația publică există rezerve, 
încă nevalorificate, pentru

Tn cxircmilnlo.i dinspre 13ii- 
niț.i n triajului C.F R. Petroșani 
s-nu conslruit, pentru persona 
Iul din diforitclr servicii ale 
sfațict, donn blocuri dc locuințe, 
situai-' între cnlr.t fcrnlA și șo- 
' ' .i'i.t national^. Date în folosin-

• In .uvertura” «dunării, a tost prezentată o .notă tu 
problemele prevăzute in planul de măsuri pe anul 1971, nc- 
rcalîzatc de către comitetul oamenilor muncii'1, din tare, 
motive — teea ce era esențial — nu nu putut fi nicicum ex
trase ! • In ședințele comitetului oamenilor muncii nu fost 
discutate. In 1971. deseori, probleme privind ., reîncadrările 
șefilor de unități, repartizarea premiilor din beneficii, con
testarea unor sancțiuni — foarte puțin probleme legate de 
bunul mers al întreprinderii £ Desfacerea mărfurilor s-a 
realizat, in 1971. in proporție de 102.67 la sută, dar nivelul 
cheltuielilor de circulație a fost depășit eu 591 mii lei • Din 
totalul pacubelor constatate, 250 000 Ici sint de natură pe
nală • ..T.A.P.K Petroșani se situează la periferia cla
samentului" întreprinderilor similare din județ" !! (Dumitru 
Bogdan, directorul Direcției Județene comcrcinle).

Pentru începui, vom icd.v stu 
chit, situația realizării sarcinilor de 
plan și a indicatorilor economico- 
linanăari. pe anul 1971 — reieșită 
din darea de seamă, prezentată în 
lața reprezentanților oamenilor 
muncii dm T.A.P.L Petroșani de 
către iov. Constantin Giolofan, di
rectorul acestei întreprinderi comer
ciale — baza a discuțiilor ulteri
oare...

Aprovizionarea cu mărfuri a lost 
realizată in proporție dc 101,72 la 
sută, cu o depășire valorica dc 
1 .“85 COD Ici (totuși, au existat și 
lipsuri : ncrcalizarca repartiției de 
came cu 56 tone a dus ia dimi
nuarea ponderii producției proprii, 
ncaprovizionarea in mod ritmic a 
multor unități, slaba aprovizionare 
a unităților periferice etc.). Dcsla- 
cerca mărfurilor s-a realizat în pro
cent dc 102,67 la sută, cu o de
pășire valorică de 3 119 000 lei, deși 
planul a fost majorat. Planul pro
ducției proprii a fost realizat în 
proporție ac 103,76 la sută (dar 
ponderea acestei producții a lost 
mică, dc numai 16.7 la suta — 
realizîndu-sc 16,9 la sută 1). Raba
tul comercial a fost realizat în pro
porție dc 106.09 la sută. A fost 
depășit. însă, nivelul cheltuielilor dc 
circulație i motive : depășirea sala
riilor și a contribuțiilor pent ni per
sonalul operativ cu 6.7 la sută $.a.). 
Planul dc beneficii a fost realizat 
ți depășit cu 129 mii lei... Au fost 
enumerate, apoi, sarcinile de plan pc 
1972 și angajamentele întreprinderii.

Dincolo dc particularitățile fiecă
rei probleme ridicate (ca, dc exem
plu : O.C.L. ..Alimentara" oferă 
•doar ceea cc vrea T.A.P.L.-ului; 
LRA’»\. nu ridică la timp amba
lajele și responsabilii plătesc pena
lizări; nu toate agregatele frigori
fice funcționează; trebuie să crească 
numărul punctelor alimentare din 
incintele întreprinderilor; multe u- 
nități sânt închise pentru moderni
zări înainte de a se fi pregătit to
tul pentru începerea lucrărilor; a- 
provizionarea se mai face, pe a- 
locuri. si preferențial etc.), luările 
la cuvint. propunerile făcuțc in a- 
dunarea ’ reprezentanții

Variaților de la T A P I concre- 
tizează, in fond, unul din princi
piile fundamentale ale vieții noas
tre sociale : participarea maselor la 
conducerea treburilor întreprinderii. 
Opiniile lucratorilor din alimenta
ția publică, cererile lor, argumen
tate. reprezintă, astfel, ân același 
context, una din formele prin care 
oamenii muncii iși exercită contro
lul asupra apărării intereselor ge
nerale ale societății, în scopul li
chidării neajunsurilor. Și principalul 
neajuns (în afara „marii probleme" 
a... cauzelor care generează pagti-

Adunări generale 
ale oamenilor

muncu■ ■

Vocație

bele materiale — pc care, după cum 
am mai anunțat, o vom trata ul
terior, în alt material), asupra că
ruia s-au oprit majoritatea vorbito
rilor, a lost acela al insuficientei 
preocupări — pe toate planurile — 
pentru creșterea mai substanțială a 
volumului desfacerii producției pro
prii. S-a arătat, in darea dc sea
mă, că ..situația" ponderii acestei 
producții n-a avut nici pc departe 
darul de a mulțumi pe lucrătorii 
din alimentația publică (și aceasta 
chiar dacă a fost cu două mici pro
cente depășit — dovadă clară că 
n-a fost prea stimulator!), că a- 
ccasta „se datorează în bună pane 
unor șefi de unități, bucătarilor șefi • 
cît și ospătarilor, care nu s-au stră
duit în suficientă măsură sa diver
sifice producția proprie, să prezinte 
produsele ,.casei" consumatorilor. 
..Se ripostează că dotarea tehnică 
actuală a restaurantelor — mari și 
mici — afirma. în cuvântul său, 
Dumitru Ghițan, secretarul organi
zației de partid de la T.A.P.L. — 
nu corespunde cerințelor. Intr-un 
fel. așa csic. Dar atîtca „crișnnilițe" 
care abia reușesc să facă 2 la suta 
din planul producției proprii cores
pund cerințelor actuale ? E mai u- 
șor, sigur, să vinzi doar băuturi, dar 
oamenilor le mai trebuie ți altceva 
pe lângă. Consider foarte precara 
existența micilor unități „specializa- 
e" — de cind ? — doar pe bău- 
uri alcoolice ți acest lucru contra-

(Urmare din pag. 1)

Unu! dintre cele mai 
taie magazine, ale O.C.E Pro
duse industriale, din Lupeni ote... 
sugestiv intitulatul ..Trei pitici" 
(unitatea nr. 27). In permanență 
bmc aprovizionat, cu o estetic; 
de interior plăcută „ochiului" 
clientelei, cu un personal califi
cat, deosebit dc activ și amabil, 
magazinul dc articole pentru co
pii „Trei pitici" (responsabila : 
A. Tcllmann) reușește să atragă 
zilnic zeci și chiar sute dc cum
părători. -Secretul" allucnței 
cumpărătorilor in unitatea noas
tră — arăta responsabila ..piti
cilor" — constă in grija noas
tră față dc ci. Dacă ești insen
sibil ’a cerințele atit de diverse 
ale dicnților, înseamnă că tu, lu
crător din comerț, ți-ai greșit 
„vocația". Și mai ales intr-un 
magazin destinat celor mici..."

fost măsura luată atunci) au fost 
aduse de la Petroșani și constr- 
: ale, maistrul Dragomir a ieșit 
între timp la pensie; în fine, pro
ducția mergea, fiecare iși vedea 
de treburi..

...Către toamna lui *71 am fost 
anunțați că pentru ‘72 nu se vor 
mai importa coșuri. In magazie 
n < mai aveam decît două. Atunci 
s-a tras, ca să zic așa, al doilea 
semnal de alertă.

— Și ați apelat din nou, la 
serviciile Uzinei de utilaj mi-

— \'n, nu am apelat. Am „re
venii" la experiența noastră, la 
propria cale. Era păcat s-o pă
răsim. S-au scos dispoziții ele de 
la conservare, s-au revizuit și re
condiționat și am reluat confec
ționarea tot cu sirmă valorifica
tă din interiorul cablurilor de fu
nicular. Astfel au fost confecțio
nate de către echipa lui Teodor 
Moldovan, de data aceasta. aju
tată de cea a lui Petru Avra-

Speranțe
...In 1971, trei dinue cele mai 

mari unități ale T.A.P.L. — res
taurantul „Carpați** (uniîatea nr. 
36) Petroșani, crama „Odobești" 
(unitatea nr. 77) și cofetăria 
„Trandafirul" (unitatea nr. 19) 
Vulcan nu și-au îndeplinii pla
nul. Au existai condiții pentru 
realizarea acestuia ? Categoric — 
da. Ceea ce a lipsii a fost toc
mai ceea ce era necesar să e- 
xiste: preocuparea '.

Incqsutul concludent al aces
tui an e dătător de speranțe. Alt
fel arata acum cele trei localuri 
de alimentație publică — altele, 
credem, vor li realizările!...

(Urmare din pag. I)

Groapa 
altuia...

Strada 1. 1_ Caragialc se află 
in imediata proximitate a Sta- 
. . „ Petroșani. O stradă

zice — vitrină a o- 
rașului. Așa ar trebui să fie! 
Dar nu e ! Nu c, pentru că, deși 
responsabilul acestei • străzi, Iun 
Popa, a sesizat in repetate rin- 
duri pc cei in drept, ajungând 
și.„ pe la noi, nimeni nu i-a as
cultat doleanța de a interveni 
pentru a grăbi dispariția unei 
gropi hidoase, inestetice și de
ranjante.

Groapa nu e a locatarilor 
străzii. E a feroviarilor. Ei au 
făcut-o. Ei, în fond, ar trebui 
să cadă în ca, dacă n-o „mută" 
dc-acolo 1

țici C.E.R.
— cum s-ar

— Da. tovarășu ... vreau să mă

Ruță David ajunge miner în 
toată regula și nea Vasile îl pune 
șef de schimb...

După o lună de „șefie" — tocmai 
lucrau pe ..paprica", pe stratul 5, 
CU pușcare scoteau cărbunele — 
gata, și face una boacănă:

— Ce-ai făcut mă, aicia ?
Nea Vasile sosise eu schimbul 

intii și găsise șase armături laolaltă 
cu 'vatra. Praf și pulbere, ce mai, 
a ales din ele pușcătura... In frun
tea schimbului al treilea, care dă, 
spăștl, in primire — Ruță!

— Mv. tu ai făcut ceva aicia... 
Ori n-ai bătut găurile bine, ori ți-a 
'-..gat artificierii’ muniție prea mul
tă. ari n-ai pus armăturile ca lu
mea și nu le-ai prins cu stringâ- 
tori... Altfel, nu se explică, măi 
Ruțâ...

Și proaspătul șef de schimb ține 
atita sa fie corect, e ambițios ne
voie mare. Il podidesc lacrimile.

— ...Păi, cred ca it-am bătut 
găurile vș.i rum trebuie, :e deslușește 
printre sughițuri, cărora ar soi să 
le dea un aer cît mai decent cu 
putință.

— Măi Ruță, da’ ce te-a apu
cat ! Nu mai plinge, măi, ce, doar 
nu ești babă. Iii bărbat, Ruță

Nea I asile scoate cretă din fun
dul buzunarului, curăță tatra cu 
mîneca pufoaicei, mai suflă de preo 
două ori, apoi începe să schițeze, 
cu linte ușor tremurată, profilul 
lucrării și cercurile mici, albe, în- 
chipuind găurile de mină.
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alimentare, 
multe unități 
(pentru desfa ifoaneli
xcmplu) care irarite,
ten și atâtea ați, form
ccdee, mijloace neexploratc. c.irc ar 
puica sa conducă la diversificarea 
producției proprii, la creșterea sub
stanțială a ponderii acesteia. ..Ele
mentele care au clasat Trustul de 
alimentație publica din Petroșani la 
periferia întreprinderilor similare 
din județ — sptfnea. in cuvântul 
sau, Dumiun Bogdan, directorul Di
recției județene comerciale — din
tre care aș enumera : pagubele ma
teriale, ncrcntabilitatca. insuficiența 
producției proprii, organizarea de
fectuoasă a unor unități, pot fi e- 
liminatc. Planul producției propui 
in acest an — principala noastră 
preocupate actuala — c marc, dar 
mobilizator. $i poate fi chiar de- 

Resurse există. Multe chiar, 
asta presupune organizare, 

preocupare intensă, trebuie puse „pc 
picioare" laboratoarele dc patiseric- 
cofeiărie care să pulseze in întreaga 
rețea produse de calitate, trebuie 
cut mate situații ca aceea pc care am 
întâlnit-o aici, dc a vedea cum trei 
angajate ale T.A.P.L.-ului pregă
tesc... 5 porții de mâncare...". „Dacă 
au existat și există încă atâtea pro
bleme în cadrul T.A.P.L.-ului — 
spunea, în încheierea dezbaterilor 
adunării generale a oamenilor mun
cii. tovarășul loan Ghinca. se
cretar a) comitetului municipal de 
partid — aceasta se datorează și sti
lului dc muncă al comitetului oa
menilor muncii din alimentația pu
blică, nu întotdeauna adecvat com
plexității sarcinilor. E ilustrativ, în 
această direcție, doar faptul că 
membri ai acestui comitet vorbesc 
în adunare despre carențele exis
tente, dar nu amintesc nici un cu
vint despre contribuția lor la lichi
darea lipsurilor, și nici nu dau so
luții. E necesar <.t se manifeste mai 
plenar principiul educării salariați- 
lor, insistîndu-sc pe pregătirea pro
fesională a viitorilor lucrători din 
comerț, igienei localurilor, deservi
rii civilizate. Principalul nu este să 
lărgim spațiile comerciale, ci să le 
folosim intens pc cele existente, să 

Tăcem in așa fel îneîr cei ce au în
credere in salariații T.A.P.L.-ului să 
fie mulțumiți".

Considerăm necesar, în concluzie, 
sa sugerăm conducerii T.A.P.L. Pe
troșani să aibă în vedere 1 aptul că, 
în nici un caz. nu poate fi consi
derată o „pagubă" închiderea sau 
reprofilarea ttnor unități. în care 
desfacerea dc produse culinare c re
dusă. E in scopul îmbunătățirii ser
virii populației ^experiența pozitivă, 
direcțională, a Bucttrcștiului, în a- 
ces sens elocventă). Avem nevoie 
ca toate, dar absolut toate unită
țile dc alimentație publică să ofe
re. de la deschidere și până la ora 
bilanțului zilnic, consumatorilor ca
re le pășesc pragul, felurite gustări, 
preparate culinare cit mai diverse.

E în interesul comerțului și al 
celor pe care acesta îi servește !

Viorel TEODOR0SCU
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dc igrasie, la scările dc la in
trări tencuiala căzută ș.a. Dc-a 
lungul anilor locatarii celor 
două blocftri și-au construit, din 
materiale vechi, numeroase de
pendințe, improvizații care în 
ansamblul lor prezintă un as
pect degradant.

Indiferent de mijlocul dc lo
comoție prin care vizitatorul 
intră în bazinul nostru carbo
nifer, prima impresie ce și-o 
poate face, după felul cum se 
prezintă cele două blocuri dc 
locuințe, incinta acelora, numai 
plăcută nu poate fi. Ținînd 
seama de faptul că municipiul 
Pcțroșanj intră tot mai mult în 
circuitul turistic al țării, prin 
modernizarea șoselei naționale, 
electrificarea liniei ferate, ame
najările turistice dc 
este necesar să se ia 
lucrările dc reparație 
lor în cauză să fie 
prevederile pc acest 
continuare să fie bine întreți
nute și ca în locul dependințelor 
improvizate să se construiască 
dc către administrația C.F.R. 
altele, anexe adecvate clădiri
lor, pc care proprietarul să le 
treacă în contractele de închi
riere, să le întrețină — să ia 
deci măsuri care să garanteze 
că vor avea un aspect urbanis
tic corespunzător.

Mai multă grijă trebuie, să 
manifeste districtul de clădiri 
față de felul cum chiriașii se a- 
chită de obligațiile prevăzute în 
legislația locativă și contractul 
de închiriere tip, cu privire la 
întreținerea apartamentelor .--șUri»** 
a încăperilQr de folosință . . co
mună, să militeze permanent 
pentru dezvoltarea unei atitu
dini responsabile față de avutul 
obștesc; numai în acest fel, fon
dul locativ, pentru care statul 
nostru a cheltuit atît de im
portante sume, va putea fi con
servat în condiții optime.

s

amploare, 
măsuri ca 
a blocuri- 
prinse în 
an, ca în

I. DAVID

mescu, primele patru coșuri din 
„noua" producție.

In prezent procesul de confec
ționare este insă mult îmbună
tățit. peAtru că maistrul Drago
mir, angajat acum numai pen
tru 4 luni pe post de lăcătuș, a 
creat un nou dispozitiv de con
fecționat, mai practic și mai pro-

Cm sirma neindreptată, acest timp 
se triplează. Totuși, coșul produs 
de noi, adică de echipa lui Mol
dovan, ajutată de sudorii Petru 
Munteanu și Nicolae Grecii, ca și 
de alți muncitori, printre care și 
lăcătușul Dragomir. este tot atît 
de bun ca și cel din import, ori 
produs la U.U.M.P.; în plus este 
cu aproape 3 OCO de lei mai ief
tin. Cred că acest ultim argu
ment demonstrează suficient ca 
merită să-l producem noi în con
tinuare.

★

ductiv, iar in urma tratativelor 
cu Industria sir mei din Cîmpia 
Tur zii. uzina a acceptat să ne 
producă și ne-a livrat deja pri
mele 600 kg sirmă arc trapezoi- 
dală în colac. Această formă sub 
care ne este livrată sîrma, recla
mă, in continuare, munca migă
loasă de îndreptare. Un calcul pc 
care l-am făcut noi ne-a dus la 
concluzia că dacă am avea fir
ma îndreptată, confecționarea u- 
nui coș ar dura în medie 3 zile.

Da, intr-adevăr merită. $i mai 
merită, totodată, să adăugăm că 
in coșul pentru cenlrifugile uti
lizate la înnobilarea cărbunelui 
ieșit din mințile voastre, stimați 
preparatori din Lupeni, se simt 
cit se poate de bine, ca la ele 
acasă „florile" înmiresmate ale 
perseverenței, priceperii, pasiunii 
și hărniciei voastre, cărora am 
■ omiderat că, de asemenea, me
rită, cu prisosință, să le dedicăm 
rîndtirile de fața.

— ...Uite-aicia se bat...
Prin ceața ochilor, care 

pește încetul cu încetul, 
prinde să distingă:

— Nea Vasile, te asigur. 
mai dau armăturile jos:...

Trei ani se scurg ca 
schimb pentru tînărul Rață. Intr-o 
dimineață nea Vasile i-o zice:

— Măi. ta ai perspective, băia
tule. fă, măi Rufă și clasa opta... 
De ce să te lași I...

Și a făcut-o și pe a opta...
Altădată, după ce nea Vasile a 

citit cu atenție lin afiș:

n-o fă

— Nea Vasile. n-am băut nici
odată cu mata, haidem acum a- 
mindoi la o bere...

Tare îl mai bucură pe nea I’<z- 
sile uitătura asta de 'vultur, această 
frunte ridicată semeț, fără umbră 
de teamă. Cind s-a schimbat așa 
tînărul cel sfios ca o fată mare ?

. Izâ, Ruță David e văzut ca unul 
dintre cei mai buni maiștri ai mi
nei.

Uneori, cind il zărește, nea Va- 
silef, puțin mucalit, ii aruncă:

— Noroc bun, tovarășe maistru!

— Rufă, ascult' aicia, du-te mă 
la școala de maiștri, iad că in- 
demînare ai, ambițios ești...

— Nea Vasile, da' ce lot vă luați 
de capii meu. nu vedeți că nu mă 
bag așa, că...

— Măi, Rufă...
— Nu mă duc.' Ce sa mai caut 

și acolo I Și ce. pot eu să iau exa- 
menu’! i

— Da' de ce *.î nu poți 1 Minerit 
știi de-actima... Ei, inia ceva ma
tematică, acolea...

După puțin timp, dosarul e gala!
...Și trec și cei doi ani in care 

Ruță David învață să pătrundă în 
tainele organizării, ale coordonării 
muncii oamenilor, la ieșirea oame
nilor dintr-un șut, Ruță îi răsare 
dinainte t

'0 S-a născut pi< m- 
Andrcesctl (m. 1882); 
S a născut Spini Ilarei, 
ci.m și pedagog (nt. 

1912); 192C .A murit A. D. 
N'cnopol, istorie, sociolog, <•<.>- 
nomht și filozof (n. 1847): 1925 
— S-a născut Dumitru P< 
membru al Comitcttilui I xen 
al CC. al P.C.R.. 
tar al Comitetului 
București al P.C.R., 
general al Capitalei;
A murit piciorul Nicolae To- 
nitza (n. 1X81); 1865 Pro
clamarea independenței R. Do
minicane. Sărbătoare națională; 
1X46 — S-a născut Er.inz. Mch- 
ting, istoric și publicist marxist 
german (in. 191*’): 1902 — S-a 
născut scriitorul american John 
.Steinbeck, laureat al Premiului 
Nobcl pentru literatură 
1968); 1972 Arc
lansarea spre planeta 
ier a sondei spațiale ..Pionccr- 
I “; 1887 - A murit compozi
torul A. P. Borodin (n. 1833); 
1936 — A murit savantul 1. P. 
Pavlov (n. 1849).
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O Soarele răsare la ora 6,57 
și apune la ora 18,01. Zile tre
cute din .in — 59, zile rămase 
— 307.
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© CLUBURI. J.upem. La 
ora 11, AUDIȚIE DE DISCURI 
cu basme pentru copii. I w/cuu. 
DIALOG despre : Când și dc 
cc a apărut religia dc V. Oprcs- 
cu și Amintiri despre oameni și 
religie de D. Botez. Aninoasa. 
Începând dc la ora 20 — SEA
RA DE DANS pentru tineret. 
Petrila. In sala mare, cu înce
pere dc la ora 9 — CONCURS 
< 1JLTURAL A RT1 STI C A L 
PIONIERII OR. I.onea. Sala bi
bliotecii, ora 11 — DIMINEA
ȚA DE BASME.

Dl MINIC.A IEBRUAR11
PROGRAMUL I: 6,00 Bu 

l'.’in de șuri, 6,Ci Concertul d: 
mincții; 7,00 Radiojurnal; 8.7 
Ilustrate muzicale; 9.C0 Ora 

Hui; 10.00 R.tdiomag; 
teilor: 10.30 Parada •

D - in de ... 
ilnirc cu melodia populară 

interpretul preferat; 12,00 
ii'Mte pentru toți; 13.00 Radio 
jurnal; 13,30 .Noi înregistrat' 
<u Orchestra dc muzică popit 
Iară a Radioreleviziunii; H.CC 
1 nda veselă; 14.30 Estrada di 
minicala; 15,00 Buletin dc știri. 
17,00 Serial radiofonii- pentru 
interii - ascultători; 2C.40 Meri
diane melodii; 22.00 Kadiojur 
nai; 22,10 Panor.'intr sportiv; 
22,30 Carnavalul ritmurilor; 
22,50 Moment pocite; 23, O' 
Carnavalul ritmurilor; 24,00 Bu 
Ietin dc știri; 0.03—6.00 Esrra 
da nocturnă.

8,15 Gim pentru toți;
8.30 < ravau-le roșu; 10,00 Via
ța satului; 11.10 Să înțelegem 
muzica ciclu dc inițiere mu
zicală prezentat de Leonard 
Bernstein: Uverturi >i preludii; 
12.00 Dc iraj.i panici: 12,30 
Emisiune in limba maghiară; 
14.00 lela-pent; 16.30 Postme
ridian: IX.Eilm serial pentru 
tinerei : „Planeta giganților"; 
18,50 Program dc muzică popu
lară susținut dc orchestra an
samblului artistic ..Doina" al Ar
matei; 19,20 1 COI de seri : Po
vestea lui Rnmcajs (8); 19.30
Telejurnal; 20,00 Reportajul săp
tămânii : Schimbul cinci (Lupeni); 
20.20 1 tlm artistic : Retrospec
tivă Walt Wisney; 21.10 Clujul 
pe adresa dumneavoastră (par
tea a II-a); 22.40 Telejurnal.

s

i

© 1754 — S-a născut Gh. 
Șincai, istoric și filolog (m. 
1X16); 1785 — Au fost trați 
pe roată, la Alba Iulia, Iloria 
și Cloșca, conducătorii răscoalei 
iobagilor din Transilvania; 1X63 
— S-a născut savantul neurolog 
dr. Gh. Marinescu (m. 1938); 
1910 — S-a născut Leontc Rătt- 
tit, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.G. al P.GJU, vice-

I. ____________________

FEBRUARIE

• CASA I 
PI EROȘANI. 
de lectură : Bi 
tanți comuniști.

FOLM
€) PETROȘANI 7 .Vo- 

iembrie : Pădurea de mesteceni; 
Republica : Castanele sini bune; 
PETRILA : Săptămâna nebuni
lor; I.ONEA — Minerul : Mi
hail Strogolf; ANINOASA : Se

LUNI 28 I EBRUARJE
15,30 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură; 16.3C-17.CO 
Curs de limba rusă — lecția 
a 4-a (reluare); 17,35 Deschide
rea emisiunii: 17,40 La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto; 18,00 Căminul; 18,40 E- 
cranul — emisiune de actuali
tate și critică cinematografică:

lect, temperatura maximă 1. 
Petroșani a fost de plus 7 grade, 
iar la Paring de plus 1 grad. 
.Minima in aer a oscilai intre 2 
grade și minus 3 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Parâng : 43 cm.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vreme în general umedă, cu cer 
mai mult noros. Vor cădea pre 
cipitații slabe sub formă de 
ploaie. Vânt slab din sectorul 
sudic.
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Recuperarea restanțelor, 
sarcină majoră a colectivului

(Urmare din pag. 1)

și oamenii stăteau cu buncărul 
plin. Stăm rău cu oamenii noi. 
Cîteodată nu-i dccit șeful 
schimb mai vechi, restul, 
angajați de cîteva zile”.

Șeful sectorului, ing. Dumitru 
Zamora, crede într-o evoluție 
pozitivă a activității sectorului. 
Primul pas a fost făcut. Cu a- 
jutorul acordat de sectorul II 
(cedarea a două brigăzi de a- 
bataje) prin încheierea unor lu
crări de pregătire, deocamdată 
s-a asigurat linia de front ne
cesară, reușind u-se realizarea 
planului pe ultimele zile. Sar
cina colectivului rămîne în con
tinuare analiza atentă și exigen
tă a lipsurilor care se manifes
tă și luarea de măsuri hotărâte 
pentru lichidarea lor, pentru 
respectarea competențelor și 
sarcinilor de către fiecare sa
lariat. Capacitățile de produc
ție de care se dispune trebuie 
folosite complet, iar prin mă
suri tehnico-organizatorice să 
se atingă productivității scon-

de 
toți

tate. Crearea condițiilor de ma
ximă eficiență, debarasarea de 
ritmul încet care s-a practicat 
va conduce la realizare.., randa
mentelor planificate.

Conducerii minei 
sarcina de a asigura 
ritmică a planului 
dc pregătire, condiție 
sabilă pentru redresarea 
ției sectorului și să urgenteze 
montarea coloanei de alimen- 
tare cu aer comprimat la un de
bit mărit a acestui sector.

Toate măsurile, toate, energi
ile fizice și intelectuale trebuie 
îndreptate pentru recuperarea 
restanței lunii ianuarie. Tânăra 
organizație dc partid creată în 
sector., cu sprijinul celorlalte 
organizații de masă și al între
gului colectiv de angajați va 
găsi căile de îndeplinire a sar
cinilor prin impulsionarea ac
tivității, coordonarea și contro
lul acesteia încadrîndu-se în 
ritmul alert în care lucrează 
sectoarele fruntașe ale Văii Ji
ului.

îi revine 
realizarea 
lucrărilor 
indispen- 

situa-

Acțiune de curățenie la Lupeni
Din inițiativa consiliului popu

lar, în cartierul Bucegi al orașu
lui Lupeni s-a desfășurat 
o amplă acțiune de muncă pa
triotică. Aproape toți cetățenii 
cartierului au participat cu mul
tă însuflețire la înfăptuirea mă
surilor stabilite pentru asigura
rea curățeniei. Ei- au fost spriji
niți în această primă acțiune

patriotică din 1972 de sectoarele 
I.G.C. și I.G.L. din localitate. 
Un număr însemnat de utilaje 
— tractoare cu lamă, autoca
mioane — au transportat cenu
șa și gunoiul, contribuind la 
menținerea curățeniei și a ordi
nii în oraș.

Nicolae NAPRODEAN 
corespondent

B
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Lăcomia a fost întot
deauna un râu sfătu
itor. înțelepciunea po

porului, a fixal-o chiar în 
aforism : să nu te întinzi 
mai mult decît ți-e plapuma. 
Ambrus* loan din Petroșani și 
lenei Aurora din Petrila, au 
trecut la spate această cu
minte zicătoare. Și s-au în
tins, îneît au ajuns tocmai 
prin Timișoara, Arad, Con
stanța. Nu întîmplător și nici 
din eventuale înclinații tu
ristice. Din motive mult mai 
practice: de acolo cumpărau 
maj ieftin (mărunțișuri diver 
se), iar aci le vindeau mai 
scump.

Pină la urmă, ca să nu ră- 
mînă păcăliți, au mai primit 
o „dobîndă11, pe care, tare ar 
fi vrut să nu o primească; cel 
dinții 10 luni închisoare, iar 
a doua 8 luni închisoare. A- 
cum, zic că au avut noroc: a 
dat grațierea peste ei. Dar, 
dc nu vor ține scama de... 
plapumă, și se vor întinde iar 
mai mult decît îi poate în
căpea, o să Ie fie tare frig.

die, dispus să facă vizite me 
dicale necesare angajării, fără 
prezentarea celor în cauză, în. 
casa de la creduli cîte 50 
lei de căciulă. Apoi, într-o 
zi... Matei l-a chemat. Iar 
fiindcă nu l-a chemai... Radu, 
a fost luat frumușel chiar de 
la Geoagiu, unde tocmai i ' 
refăcea.»

Dar, parcă te poți reface ca 
lumea in cîteva zile? De a 
ceea, i s-au dat trei ani. Sa 
nu spună că nu i s-a acordat 
atenție.

Vâzindu-l pe S. I. cum 
dormea fără griji, în 
iarbă, alături de 4 coa- 

ce proaspăt cumpărate. Bucșa 
lacob din Fizeșli, comuna 
Pui. s-o fi temut probabil, 
ca nu cumva întoreîndu-se 
prin somn, să se taie. Doam
ne ferește! Și. c,-t să nu se 
întîmple așa. pină una alta, 
ya gîndit ca să-l ferească el. 
Așa că a luat frumușel coa
sele și... s-a topit. Dar ce ? 
Parcă el nu putea să se taie ? 
Ba putea. Așa că pe el I-a 
ferit miliția. Iar pentru mai 
multă siguranță, va fi pus 
pentru un an și două luni stih 
lacăt.

Dacă Mocanii Nicolae, ar 
fi spus că-1 cheamă nu 
Matei ci Radu, mai 

știi, poale își pierdea urma. 
Cum însă a scăpat din vede
re acest amănunt, a fost prins 
de organele de miliție și de
ferit justiției tocmai când 
începuseră să-i meargă mai 
bine afacerile. Ce anume fă
cea ? înșela pe naivi. Sub 
pretext că are un prie'en me

După cîtc se pare. Tăna 
se Alexandru, din Lu
peni, de varza își fă

cuse rost, li mai trebilia 
curcanul. Cum e descurcăreț 
din fire, a făcut rost și de un 
curcan și încă de unul de B 
kg. L-a furat de la M. C. 
Dar, n-a mai avut parte să-l 
mănînce. A fost oprit. Putea 
să-i cadă greu ia stomac. 
Trebuia o oarecare pregătire. 
Așa că va tine timp de 7 
luni dietă. Și. poate îi va tre
ce definitiv pofta de curcani.

N. G

în incinta minei:
— Ei. Ruțct tată, ce facem a- 

cunta ?
— Nea Vasile, n-avea grijă, că 

nici descurc eu și aicia... Doar dum
neata m-cti învățat...

ă.Dar pe cîți n-a învățat Vasile 
Rtklloru in cei zece ani de cind 
are mereu alți și alți tineri pe mi
nă, în brigadă ? Eu vi-am povestit 
— ‘întîmplător — despre Ruță ăsta... 

lui nea Vasile tare mult i-a 
mai plăcut să lucreze cu tinerii! 
Poate pentru at el ie ppropie de 
10 de ani de cind a părăsit vatra

iif închideri
— Hai, mi să mai bateți toc de 

mine, m-ați crescut și-acuma mă 
luați așa...

Cind vede că-i greu să descurce 
ițele unor treburi, tot fostul său 
șef de brigadă ii iese înainte:

— Nea Vasile uite 
ge... Ce să fac?

Și .J/ălrinui" Vas 
pierde un moment di 
are de a face cu ditai maistrul, 
ia la muștruluit, îl îmbărbătează, 
îl îndeamnă, măi Ruță, uite, asta, 
asta...

— /Ițrt am să jac nea I "asile...
Ruță David e uri maistru auto

ritar, știe să dea și să ceară, iși 
face, intr-un ciivini, meseria

Imediat dup.i plenara din > i 
noiembrie 1971 cei doi se inlilnesc

omul c.ne abia avusese loc, intr-o 
prispă săracă, care înghesuia, intre 
stîlpii ci. încă șapte frați — trei 
băieți și patru fete, omul cate ple
case de la plug, de la glie, omul 
care secerase lanuri de griu cu ță
ranii ca să-i atragă la pămîntul 
mare, fără de Iuti uri, omul pe care 
femeile cu copii in brațe îl intîm- 
pinau pornite rău de tot, cu toate 
că dormeau in paturi pe țăruși de 
lemn bătuți in lut și cu rogojini 
drept așternut tu ăla, dc la
raion, cu șapcă vii tu să-mi
iei pănuncioru' meu omul care, 
prin ploi și vini, prin arșiță sau 
ger. nu știa de sete și de foame, 
a simțit că pe umeri ii apasă o altă 
nouă și grea răspundere....... Ua să
duci munca asta cu omul nu-i așa 
ușor... Să alegi cc-i bun și răul să-l 
lași deoparte... Să-l asculți pe cel 
de lingă tine, să ai puterea de a-i 
pătrunde in suflet, asta este.^ $i 
cc-i promiți omului, să ic ții de 
cuvint, și să-i faci, că dacă l-ai 
dezamăgit, ai dat greș, ai pierdut... 
Să vadă, să simtă. >.< te creadă cind 
it spui: mă omule, ce-a depins de 
mine, am făcut"... Altfel, partea aia 
mare din focul tău care-i zilvătaie 
numai că trece și prin alții, se stin
ge..." Irînturi din glodurile de a- 
tunci sau din cele <e i-au infier- 
bintat tîmplele mai tîrziu, cind în
crederea oamenilor, care se cucereș
te grăunte cu grăunte, cu trudă și 
răbdare, ca aurul aluviunilor, l-a 
ridicat ia rangul de membrii in bi
roul comitetului ./< partid pe mi
nă. in consiliul oamenii"! muncii, 
de deputat in consiliul popular o- 
rășenesc...

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“!

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 24 lei tri
mestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna martie se fac la chioșcuri și difu- 
zorii de presă din întreprinderi pină la data de 29 februa
rie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUMNEAVOAS
TRĂ PREFERAT!

II. II. M. PETRUSAKIvenit
Un miner inai in t irsln 

i călcat o dală pragul 
- a zis — eu sint mai 

tine și pot și tu să 
Brigadierul Mihai Re

văzut un pic mai dez- 
Iții și... Vasile Rușitoru, 

rum asemănător pină 
cu cel pe care avea 
mai tirziu Ruță... 
tvarășe Rușitoru, l-a 

luat „in primire" într-o diminea
ță, in zori, șeful de sector, \ ăd < 5 
ești miner dezghețat, iți dau bri
gadă...

— Tovarășe inginer, daiă-i sar
cinii, primesca fost răspunsul.

In /965, după un an, este ales 
secretar de partid pe sector. Atunci,

Airdreeștilor din Gorj și 
la 1 upeni... I' 
decii el i-a 
și „uite — 
bătrin decît 
nu poți A 
reahi 1-.

Organizează un concurs 
pentru ocuparea unui post de

♦ maistru construcții de mașini și așchierea 
metalelor pentru Fabrica de stîlpi hidrau
lici Vulcan.

Concursul va avea loc în data de 2 martie 
1972. la sediul Fabricii de stîlpi hidraulici Vul
can, orele 10.

Salarizarea conform H.C.M: nr. 914/1968.

mnnicip.il
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rla'c ale suveranității .și nea
mestecului în treburile interne, 
pe colaborare .și întrajutorare 
frățească. Ambele părți sînt 
conșt’entc că amplificarea rela
țiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară, colaborarea 
dintre cele două țări slujesc in
teresele popoarelor român și 
ungar, ale sistemului socialist 
mondial.

Un eveniment remarcabil al 
relațiilor dintre cele două țâri 
a fost semnarea, la 24 ianuarie 
IM8. 
colab

Un 
repre 
tenta, 
mul** 
ti tei. 
obținute în dezvoltarea relați
ilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară și schimbările interve
nita în relațiile internaționale. 
Tratatul corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor 
român și ungar, precum și in
tereselor tuturor statelor socia
liste. este în concordanță cu 
prevederile Tratatului dc la 
Varșovia și ale Statutului Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, cu principiile înscrise în 
Cart., Organizației Națiunilor

Părțile și-au exprimat holă- 
rîrea de a întări și lărgi în con- 
f.nunre prietenia și colaborarea 
reciproc avantajoasă dintre po
pe "rele celor două țări socialis
te frățești.

Delegați îl 
diu] actual 
voltărîî relațiilor 
două țări.

Ele au relevat 
perfectarea unor , ___ 
cooperare în producția industri
ală. lărgirea colaborării în do
meniul energetic, hidrotehnic, 
fi’, turismului vamal, al trans
porturilor rutiere, schimbului 
de mărfuri în zona de frontie
ră. S-a dezvoltat colaborarea în 
domeniul cercetării științifice.

A fost subliniată însemnăta
tea Acordului comercial de lun
gă durată pe perioada 1971— 
1975, care prevede o creștere 
de peste 90 la sută a schimbu
rilor de mărfuri, în compara
ție cu realizările din perio 
precedentă de cinci ani.

Cele două delegații au expri
mat hotărîrea de a depune toa
te eforturile pentru dezvoltarea 
conttauă a relațiilor economice 
româno-ungare. îndeosebi pe li
nia intensificării cooperării în 
ramuri de importanță majoră, 
cum ar -fi: industria construc
toare de mașini, tehnica de 
calcul, electronica, automatiza
rea, mijloacele de transport, 
mașinile unelte, chimia, trans
porturile. industria alimentară, 
agricultura, gospodărirea ape
lor. De asemenea, s-a subliniat 
necesitatea lărgirii colaborării 
In cercetarea științifică. în spe
cial în domenii de natură să a- 
slgure promovarea progresului 
științific și tehnic în producție.

Delegațiile au constatat evo
luția ascendentă a colaborării 
ta domeniile culturii, artei în
vățământului. Părțile au subli
niat importanța 
cultural-artlstice . .
în cunoașterea reciprocă și a- 
propierea celor două popoare și 
au convenit să sprijine activita
tea comisiei mixte de colabora
re’culturală creată în acest 
scop.

In cursul schimburilor de pă
reri asupra problemelor actua
le ale situației internaționale, 
ambele delegații au subliniat 
că acordă o mare însemnătate 
enității și coeziunii țărilor so
cialiste. Ele și-au exprimat do
rința fermă de a dezvolta co
laborarea în cadrul Tratatului 
de la Varșovia și dc a dezvol
ta prietenia și colaborarea cu 
celelalte țări socialiste.

Cele două părți exprimă înal
ta lor apreciere față de aportul 
Uniunii Sovietice, față de con
tribuția celorlalte țâri socialis
te, la înfăptuirea destinderii și 
securității în Europa și în în
treaga lume, la lupta pentru 
cauza păcii, prieteniei și cola
borării între popoare.

Delegațiile au subliniat rolul 
Consiliului de Ajutor Economic

Tratatului dc prietenie, 
rare și asistență mutuală 
important pas înainte i: 
intă noul Tratat de pric- 
colaborare și asistență 

'ă. semnat în timpul vi
rare reflectă rezultatele

w examinat sta- 
posibilitățile dez- 

dîntre cele

cu satisfacție 
înțelegeri de

ida

schimburilor 
și științifice.

rării economice, în valorifica
rea avantajelor diviziunii inter
naționale a muncii, in crește
rea puterii economiilor naționa
le, in ridicarea nivelului dc 
trai al popoarelor țărilor mem
bre. Părțile sînt gata să dez
volte colaborarea pentru reali
zarea Programului complex al 
ndîncirii și perfecționării in 
continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice so- 
cialiste, adoptai dc sesiunea n 
XXV-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc dc la Bucu
rești.

Totodată, Republica Socialis
tă România și Republica Popu
lară Ungară vor dezvolta în 
continuare colaborarea econo
mică și tehnico-științifică cu 
toate statele socialiste, cu țări
le în curs de dezvoltare, cu toa
te statele lumii.

Părțile au constatat cu satis
facție că în Europa s-a întărit 
procesul de destindere și cola
borare. In acest sens, un rol de 
cea nani mare importanță îl au 
Inițiativele și eforturile state
lor participante la Tratatul dc 
la Varșovia — între care ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Ungare 
— și la care o contribuție din 
cc în ce mai însemnată este a- 
dusu. dc asemenea, de alte sta
te europene.

Intrarea cît mai grabnică în 
vigoare a tratatelor dintre Uni
unea Sovietică și Republica Fe
derală a Germaniei, dintre Re
publica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei 
ar corespunde intereselor tutu
ror popoarelor europene, ar 
promova cauza păcii și securi
tății. O importanță pozitivă au. 
de asemenea, acordul cvadri- 
partit cu privire la Berlinul 
occidental și acordurile dintre 
guvernele Republicii Democrate 
Germane și Republicii Federa
le a Germaniei și dintre guver
nul R.D.G. și senatul Berlinu
lui occidental.

Părțile exprimă sprijinul fa
ță de cererea justă a Republi
cii Socialiste Cehoslovace, pri
vind recunoașterea acordului do 
la Munchen ca nevalabil de la 
început.

După părerea celor două de
legații, interesele păcii și secu
rității reclamă ca între Republi
ca Democrată Germanii și Repu
blica Federală a Germaniei să 
se stabilească relații în confor
mitate cu normele dreptului in
ternațional. Ele sprijină primi
rea concomitentă a celor două 
state germane în Organizația 
Națiunilor Unite, pe baza de
plinei egalități în drepturi.

Cele două părți consideră că 
tendința generală de normali
zare a relațiilor intereuropenc, 
intensificarea contactelor, dez
voltarea continuă a relațiilor 
de colaborare dintre toate sta
tele Europei favorizează noi 
pași pozitivi pe calea securității 
europene, a consolidării păcii 
pe continent.

Părțile au apreciat pozitiv di
feritele acțiuni și inițiative ale 
opiniei publice din Europa, ale 
forțelor sociale și politice pro
gresiste, ale tuturor celor care 
se pronunță pentru pace, secu
ritate, înțelegere și cooperare 
europeană.

Delegațiile de partid și guver
namentale ale celor două țări 
și-au exprimat convingerea că 
sînt create condițiile pentru con
vocarea conferinței de securita
te și cooperare în Europa. Ele 
consideră necesară și sprijină 
începerea neîntîrziată a contac
telor multilaterale în vederea e- 
fectuării pregătirilor care să 
permită ținerea conferinței în- 
tr-un timp cît mai apropiat cu 
putință.

Părțile au scos în evidență 
importanța relațiilor de bună 
vecinătate, colaborare și înțeld-

ridic

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România

in Bi
ui european.

Cele două părți își exprimă 
deplina lor solidaritate cu lupta 
eroică ti poporului vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indochi
na, reafirmîndu-și hotărîrea de 
n acorda și în viilor întregul 
sprijin pentru triumful cauzei 
lor drepte. Ele s-au pronunțat 
și sc pronunță cu bolărire pen
tru curmarea neîntîrziată n a- 
gresiunii americane, pentru re
tragerea de urgență a tuturor 
trupelor Statelor Unite ale Amc- 
ricii și ale aliuților lor din In
dochina. pentru încetarea spriji
nirii de către S.U.A. n regimu
rilor marionetă, ceea cc va crea 
condiții pentru o reglementare 
politică în conformitate cu in
teresele și voința popoarelor vi
etnamez, laoțian și khmer. Cele 
două delegații susțin propuneri
le constructive ale Republicii 
Democrate Vietnam și ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
do Sud, care oferă o bază ra
ționalii pentru terminarea răz
boiului și reglementarea situa
ției pe calea negocierilor.

Părțile au reafirmat că ele se 
pronunță în mod constant pen
tru rezolvarea politică a situa
ției din Orientul Apropiat — ca
re constituie o amenințare pen
tru pacea lumii, pentru aplica
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967. pentru retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile ara
be ocupate, pentru asigurarea 
dreptului la existență, la pace 
șl securitate tuturor statelor din 
această zonă.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară 
consideră că este imperios nece
sar ca toate statele să acțione
ze cu cea mai mare fermitate 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și. în primul rind, a 
celei nucleare.

Ele au accentuat necesitatea 
ca, în conformitate cu țelurile 
și principiile Cartei. Organizația 
Națiunilor Unite să devină un 
Instrument eficace în rezolvarea 
problemelor internaționale, în 
întărirea colaborării între state, 
In apărarea păcii Ș» securității.

In cursul convorbirilor, cele 
două delegații au constatat cu 
satisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar se dezvoltă cu succes. Is
le și-au exprimat hotărîrea dc 
a extinde continuu, în spiritul 
înțelegerii și respectului reci
proc. legaturile dintre cele două 
partide.

In același timp, cele două de
legații avi dat expresie hotărî- 
rii partidelor lor de a dezvolta 
relațiile cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, pe ba
za principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar, dc a milita pentru în
tărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Părțile avi exprimat convin
gerea lor profundă că vizita o- 
ficială de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii' Populare Ungare în 
Republica Socialistă România, 
convorbirile tovărășești, noul 
tratat încheiat slujesc întăririi 
în continuare a prieteniei fră
țești și colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare.

La încheierea vizitei, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, delegația de partid și gu
vernamentală ungară a invitat 
o delegație de partid și guver
namentală a Republicii So
cialiste România să facă o vizi
tă în Ungaria. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data vizi
tei va fi stabilită ulterior.

București, 25 februarie 1972.

JANOS KADAR
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Populare Ungare

—
Continuarea
convorbirilor

chino
americane

PEKIN 26 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, și 
președintele S.U.A., Ricliard 
Nixon, au continuat simbătă 
dimineața convorbirile — infor
mează agenția China Nouă. Din 
partea americană, la convorbiri 
au luat parte William Rogers, 
secretar de stat, Henry Kissin
ger, consilier special al preșe
dintelui pentru problemele se
curității naționale. Ronald Zieg
ler. purtătorul de cuvint al Ca
sei Albe, și alte persoane oficia
le americane, iar din partea chi
neză — len Cien-in. vicepreșe
dinte al Comisiei militare. Li 
Slen-nien. vicepremier al Consi
liului de Stat, Ci Pin-fei. minis
trul afacerilor externe, și alte 
oersoane oficiale chineze.

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Ședința ConsiliuluiCHILE: Cercetări în domeniul

de Securitate în problema
conflictului dintre Liban

și Israel

extrac|iei miniere cu sprijinul 
specialiștilor români

SANTIAGO DE CHILE 26. — Corespondentul Agerprcs. 
Eugen Pop, transmite : Intr-un comunicat oficial dat publici
tății Ia Santiago do Chile se arată că „guvernul chilian iși 
îndeplinește plăcuta îndatorire dc a informa opinia publică 
despre succesul lucrărilor do cercetare realizate în comun do 
către Institutul dc cercetări tehnologice al Universității do 
nord și un grup dc specialiști români". In cadrul cooperării 
tehnice între România și Chile, cercetările efectuate in do
meniul extracției miniere au permis, in scurt timp, introdu
cerea unei inovații tehnice care va însemna pentru țară a- 
preciabile reduceri nlc costului extracției și creșterea produc
ției dc cupru a minei Chuquicamnla, se relevă in comunicai.

Documentul menționează că președintele Republicii Chi
le. Salvador Allende, care s-a întilnit cu delegația dc specia
liști români, intilnirc la care a fost prezent și ambasadorul 
României în Chile, Vasilc Dumitrescu, și-n exprimat satisfac
ția pentru succesele acestei colaborări, subliniind marele a- 
port al inginerului român Nicolac Marinescu, căruia ii apar
ține concepția și sub a cărui responsabilitate au fost puse in 
practică studiile efectuate.

Rezultatele alegerilor 
din Nicaragua

MANAGUA 26’(Agerpres). — 
Tribunalul suprem electoral din 
Nicaragua a anunțat că, potri
vit scrutinului dc la 6 februa
rie a.c. privind desemnarea 
membrilor in viitoarea Adunare 
Constituantă, 534 171 de alegă
tori s-au pronunțat în favoarea 
Partidului liberal, al cărui lider 
este Anastasio Somoza, și 
171 897 pentru cel conservator 
— condus de Fernando Aguero.

Observatorii politici din Ma
nagua remarcă numărul mare 
al cetățenilor care s-au abținut 
de la vot — peste 300 000 — 
deoarece grupările politice din 
opoziție au boicotat alegerile, 
calificate ca o manevră electo
rală menită să prelungească, dc 
fapt, mandatul prezidențial al 
dictatorului Anastasio Somoza.

Intrucît Constituția interzice 
prezentarea la alegeri și deține
rea succesivă a funcției de pre
ședinte al țării, partidele libe
ral și conservator au semnat un 
acord în baza căruia la l mal 
a.c., cînd expiră mandatul lui 
Somoza, urmează să fie instala
tă o „Adunare Constituantă11 și 
un triumvirat care să conducă 
Nicaragua timp de 30 de luni. 
In acest fel, Anastasio Somoza 
se poate prezenta din nou la 
alegerile prezidențiale din sep
tembrie 1974, fără să încalce 
prevederile constituționale. In 
realitate, în virtutea aceluiași 
acord, au fost deja repartizate

locurile în Adunare — 60 pen
tru liberali și 40 pentru conser
vatori — și hotărîți, dc aseme
nea, și membrii triumviratului, 
dintre care doi sînt șefii celor 
două partide tradiționale.

NEW YORK 26 (Agerprcs). — 
Consiliul de Securitate 3-a în
trunit simbătă seara în sesiune 
extraordinară pentru a discuta 
plîngerea depusă de Liban în le
gătură cu atacul aerian și teres
tru întreprins vineri do Israel 
asupra teritoriului libanez. La 
sediul Națiunilor Unite din New 
York s-a anunțat simbătă că Is
raelul a cerut la rîndul său con
vocarea unei reuniuni urgente a 
Consiliului de Securitate ca ur
mare a gravității atacurilor ar
mate care continuă să fie între
prinse împotriva Israelului dc 
pe teritoriul libanez, relatează 
agenția France Presse.

’V
NEW YORK 26 (Agerpres). - 

Consiliul de Securitate a hotârîl 
simbătă să-și amine pentru sâp- 
tămîna viitoare votul asupra 
rezoluției prezentate de Guine
ea, Somalia și Sudan prin care 
se cere tuturor statelor să res
pecte sancțiunile adoptate de 
acest organism al O.N’.U. împo-

BEI BUT 20 (Agerprcs). 
Forțele aeriene și de artilerie 
Israeliene au întreprins, sîmbă- 
tA, noi bombardamente In re
giunea Arkoub, din sudul Liba
nului — a anunțat un purtător 
dc cuvint al Comandamentului 
general al rezistenței palestinie
ne, citat de agenția M.E.N. El 
a menționat că artileria forțelor 
palestiniene a ripostat.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint militar 
israelian, reluat dc agenția A- 
ssociatcd Press, a confirmat că 
avioane israeliene au bombar
dat sîmbătfl, pentru a doua zi 
consecutiv, bazo alo comandou
rilor palestiniene din sudul Li
banului.

triva Rhodcsici. Aminarea a 
fost considerată necesară intru- 
cît țările africane, inițiatoare 
ale acestui proiect de rezolii» 
ție, la cererea cărora a fost de 
altfel convocat Consiliul de 
Securitate, au prezentat mal 
multe modificări la varianta 
primă a textului.
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lisna-2® s-o reîntors pc Terra
MOSCOVA 26 

cerea pe Pămint 
mate „Luna-20“, 
de rocă selenară 
cesibilă a zonei ............  _ .......... _
încheiată cu succes o nouă experiență cosmică 
sovietică.

Această experiență complexă, relatează agen
ția TASS. s-a desfășurat in citeva etape. Lansa
rea stației „Luna-20‘ a avut loc, după cum se 
știe, la 14 februarie 1972. După un zbor cosmic 
de 105 ore, stația a fost plasată pe o orbită sele- 
no-centrică. La 19 februarie, a fost efectuată 
corectarea traiectoriei, in vederea asigurării ase
lenizării la locul dinainte stabilit de pe supra
fața satelitului natural al Pămîntului.

La 21 februarie, stația „Luna-20“ a aseleni- 
zat într-o zonă muntoasă, realizindu-se cu suc
ces sarcina tehnico-științifică de coborire lină 
intr-o regiune cu relief accidentat.

După aselenizare și după verificarea apara
telor de la bordul stației, au fost cuplate apa
ratele telefotomelrice. Cu ajutorul imaginilor 
suprafeței selenare obținute în acest fel,

(Agerpres). — Prin reintoar- 
a unei porțiuni a stației auto
care a adus pe Terra mostre 
luate dintr-o regiune greu ac- 
continentale a Lunii, a fost

fost 'ales locul de unde au fost recoltate mostre
le de roca. Toate operațiile de recoltare au 
fost telecomandate de pe Pămint. Aparatul pen
tru recoltarea probei a efectuat forajul, a cules 
probele, le-a plasat intr-un conteiner din acea 
parte a stației care urma să se reîntoarcă pe 
Pămint și le-a închis ermetic.

La 23 februarie, folosind treapta de coborire 
ca platformă de lansare, racheta, care purta a- 
cea parte a stafiei ce se reintorcea pe Pămint, 
și-a luat zborul de pe Selena.

La 25 februarie, racheta stafiei „Luna-20" 
s-a apropiat de Pămint cu a doua viteză cos
mică. In momentul dinainte stabilit, partea care 
urma să aterizeze s-a separat de racheta cos
mică. Dc aici înainte, această parte a stației 
rLuna-20“ avea să fie urmărită de stafiile de 
radio-locație terestre.

La intrarea aparatului în păturile dense ale 
atmosferei terestre, a început frinarea aerodi
namică. In ultima parte a coborîrii a fost pus 
in .funefiune sistemul de parașute și, la — 25 fe
bruarie ora 21,12, a avut loc aterizarea in locul 
dinainte stabilit

• Noi zăcăminte petro
lifere au * 
lutipt. In 
cldental, 
Alameln. 
prezintă 
sebită fiind dispuse 
tru straturi, la o ( 
dc i 700—2 600 metri și a- 
vind o calitate superioară.

fost descoperite in 
zona deșertului oc- 
la sud-vest dc El 

Aceste zăcăminte 
o importanță deo- 

• in pa- 
adincime

• In vederea populariză
rii peste hotare a realizări
lor în domeniu] turismului 
în România, la Ankara a fost 
organizată o gală de filme 
turistice românești și o expo
ziție dc artizanat.

<i Belgia, Danemarca. 
Franța șl Norvegia au stabi
lit recent contacte cu guver
nul Finlandei, in vederea or
ganizării unor întruniri mul
tilaterale cu caracter pregăti
tor pentru convocarea confe
rinței europene asupra secu
rității și cooperării — infor
mează agenția france Pres- 
se.

@ La șantierele navale din 
Split a fost lansată la apă 
prima navă construită in Iu
goslavia pentru R.P. Chine
ză, informează agenția Ta- 
niug.

Cargoul „Yu Lin” arc o ca
pacitate de 13 000 tone și poa
te dezvolta o viteză de 19 
noduri. El are o lungime de 
160 metri, înălțimea de 12, 
iar lățimea de 21 metri

© Președintele Argentinei, 
Alejandro Lanusse, se află la 
Bogota într-o vizită oficială 
de patru zile — anunță a- 
genția Prensa Latina, unde 
va examina cu șeful stalu
lui columbian diferite aspec
te ale relațiilor dintre ede 
două țări, intre care extin
derea schimburilor comercia
le și a colaborării tehnico-ști- 
ințifice.

polono
comun

Cer, al

Comunicat

coreean
VARȘOVIA 26 (Agerprcs) 

Agenția P.A.P. anunță că la îr 
icrca vizitei în Polonia a delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene, 
condusa de Pak Sen Cer, al 
doilea vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, a fost dat publi
cității un comunicat comun în care 
se arată ca, în timpul convorbi
rilor care au avut loc, părțile s-au 
informat reciproc despre situația din 
țările lor. A avut loc un schimb 
de păreri pe tema dezvoltării și 
consolidării prieteniei și colaborării 
reciproce, precum și în probleme 
care interesează ambele părți. Con
vorbirile au relevat unitatea dc pă
reri în problemele discutate.

România a urmărit și urmărește 
cu sincera simpatic manifestarea din 
cc în cc mai viguroasă a voinței 
statelor africane dc a-și afirma 
Etersonalitatea in concertul națiuni- 
or, eforturile țărilor din această 

pane a lumii de a se dezvolta dc 
sine stătător, de a realiza pași im
portanți și cit mai grabnici spre 
lichidarea sechelelor îndelungatei do
minații coloniale, de a înfăptui a- 
dînci prefaceri înnoitoare in viața 
lor socială, economică și culturală, 
valorificîndu-și cît mai eficient, în 
interesul lor propriu, resursele ma
teriale și umane.

Amplul dialog, purtat la Bucu
rești sau în capitalele africane, cu 
prilejul contactelor factorilor de răs
pundere români sau africani, a re
liefat similitudinea sau identitatea 
dc păreri a părților asupra unui 
mare număr de probleme de inte
res comun, adeziunea totala față dc 
respectarea — în relațiile bilaterale 
— a principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, a drep
tului sacru al fiecărui popor de 
a-și decide singur destinele, potri
vit propriilor aspirații și interese 
— principii promovate neabătut dc 
către România în relațiile sale cu 
toate statele.

Expresie elocventă a dorinței și 
interesului părților pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale o consti
tuie sporirea apreciabilă a instru
mentelor juridice menite sa ofere

cadrul adecvat unei fructuoase co
operări economice, culturale și tch- 
ntco-științifice dintre România și 
țările Africii. In prezent, România 
arc încheiate circa 70 de acorduri 
care reglementează, în diverse do
menii. relațiile sale cu Egiptul, Al
geria, Maroc, Zair, Congo, Zambia, 
Tanzania, Republica Africa Cen
trală, Kenya, Tunisia, Sudan. Gui
neea și cu alte state din continentul 
african. De remarcat că peste 30 
de acorduri au fost semnate î(> anii 
1970 și 1971.

România și-a lărgit relațiile c- 
conomice cu țările africane prin ex
tinderea și intensificarea schimburi
lor sale comerciale și prin folosi
rea de forme reciproc avantajoase 
ds cooperare industrială și tehnico- 
științifică. In privința schimburilor 
comerciale, în anul 1971 volumul 
acestora a fost de peste două ori 
mai mare decît în 1965. Alături 
de creșterile cantitative, în circuitul 
comercial româno-african s-au în
registrat succesive îmbunătățiri. în 
structura mărfurilor care fac obiec
tul schimburilor bilaterale. Au spo
rit considerabil, în ultimii ani, 
livrările românești dc instalații com
plete, mașini și utilaje de diverse 
utilizări, precum și de alte produ
se cu un grad ridicat de prelu
crare. necesare dezvoltării economi
ilor țărilor africane. Printre măr
furile exportate dc România parte
nerilor africani figurează 5 instalații 
de foraj pentru petrol și apa, ma- 
șinî-unelte, utilaje miniere, tractoa-

rc, mașini agricole, mijloace de 
transport auto, material rulant, pro
duse ale industriei electrotehnice, 
precum și anvelope auto, produse 
chimice și farmaceutice, bunuri de 
consum. Concomitent, au crescut 
importurile României de pe piața 
africana a unor produse specifice, 
îndeosebi țiței, minereu de fier, 
bauxită, fosfați, bumbac fibră, fire 
și țesături de bumbac, cacao, ca
fea, citrice, iarbă de marc, bunuri 
alimentare.

Important este și faptul că în 
comerțul său exterior România de
pune eforturi continue pentru gă-

comentariu
sirca căilor și mijloacelor care s.î 
permită dezvoltarea și diversifica
rea schimburilor sale economice cu 
țările Africii. In acest cadru, se 
poate face o mențiune specială iu 
ce privește participarea .specialiști
lor români — pe baza unor înțe
legeri bilaterale sau în cadrul asis
tenței oferite prin organisme inter
naționale — la elaborarea și tra
ducerea in viață a proiectelor de 
dezvoltare economică și tehnico- 
științifică a statelor de pe conti
nentul african.

La lucrările dc construire a unor 
căi ferate în savana tanzaniană sau 
de hidroameliorații pe malurile tna- 
licne ale fluviului Niger, în zăcă
mintele cuprifere și alte substanțe

minerale utile sau pe întinsele icre 
nuri petrolifere din zona sahariană 
a Algeriei, pe șantierele comple
xului minier de la Hamrawcin sau 
fabrica dc produse sodice dc Ia A- 
lexandria din Egipt, în expedițiile 
geologice care traversează de-a lun
gul și de-a latul teritoriul Tunisiei. 
Zambiei, Republicii Populare Con
go, Republicii Africa Centrală, în 
instituții de învățămînt din Alge
ria și Republica Zair, sau așeza- 
ntinvele sanitare din Guineea și 
Maroc, in unitățile agricole din Tu
nisia și Maroc și in multe alte părți 
poți întîlni sute de specialiști ro
mâni lucrînd cot la cot cu cadrele 
africane, împărtășindu-lc din expe
riență. Contribuția României mai 
constă, dc asemenea, în executarea 
și furnizarea proiectelor și docu
mentațiilor tehnice, îtt livrarea uti
lajelor, echipamentelor și instala
țiilor componente.

O altă formă de sprijinire a c- 
fortului popoarelor Africii de a li
chida cît mai repede cu moștenirea 
nefastă a trecutului colonial sînt 
bursele dc studii și alte forme de 
specializare puse la dispoziție dc 
către guvernul roman. Astfel, în in
stituții de invățămint sau de cerce
tare științifică, in întreprinderi in
dustriale din România studiază sute 
de siudcnți și alte cadre din peste 
30 dc țări africane. întorși îrt sta
tele lor ei sporesc, an de an, rîn- 
durilc celor care au învățat în Ro
mânia și constituie, pentru locui
torii așezărilor ecuatoriale dc la ca-

laracicle fluviului Congo, din jun
gla biirundcză, dc la poalele seme
țului Kilim.mjiaro, sau din alic părți 
ale continentului african, chezășii 
ale prieteniei și dorinței sincere a 
României de a sprijini statele afri
cane în formarea de cadre proprii 
de care ele au atîta nevoie.

Evoluția favorabilă a raporturi
lor dintre România și statele din 
Africa, înregistrată în ultimii ani 
— care își găsește expresia și în 
conlucrarea rodnică dintre reprezen
tanții români și cei africani la 
O.N.U. și în alte organisme inter
naționale — nn a epuizat însă nici 
pe departe posibilitățile de colabo
rare economică, politică și culturala 
dintre țările respective. Un rol dc 
scamă în identificarea și valorifica
rea unor noi rezerve de extindere 
a colaborării și cooperării româno- 
africanc îl poate avea, în continua
re, lărgirea contactelor la diferite 
nivele între reprezentanți ai vieții 
politice, economice și sociale din 
ceste țări, intensificarea schimburi
lor delegațiilor de specialiști, înche
ierea unor noi înțelegeri în diferite 
domenii, de interes reciproc.

Se poate aprecia că, în prezent, 
sînt create toate condițiile ca, și în 
viitor, prin eforturi comune, să fie 
puse in valoare multiplele posibili
tăți existente de dezvoltare a le
găturilor României cu statele conti
nentului african, în interesul reci
proc, în avantajul cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

ROMA 26 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Vineri și simbătă au avut loc 
dezbateri la „Palazzo Madama" 
(sediul Senatului) pe marginea 
declarației-program prezentate 
joi de către premierul Andre
otti în Senat și Camera depu- 
taților. Pozițiile diferitelor gru
puri parlamentare, făcute cu
noscut pe larg în zilele prece
dente, au rămas neschimbate. 
P.C.I., P.S.I., P.S.I.U.P.. P.S.D.I., 
P.R.I. și Independenții de stin
gă și-au reafirmat „nu‘-ul față 
de încrederea solicitată de pri-

Senatul italian

a-

r-"

Tudosc MȚESCl

mul ministru, in timp ce ală
tur: de democrat-creștini se a- 
flă liberalii și reprezentanții re
giunii AJto-Ădige.

Senatorul Umberto Terracini 
(din partea 
nist Italian) a subliniat răspun
derea ce revine democrat-creș- 
tinilor pentru ..situația actuală 
alarmantă”, criticîndu-i, toto
dată, pentru că nu au adoptat 
o poziție constructivă față do 
reformele cerute cu insistență 
de masele popula re. „Ducă pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
prin tăcerea sa, a eliminai re
formele ce trebuiau să figureze 
in programul său, a spus Ter- 
racini, reformele se află și vor 
rămîne pe ordinea de zi a ac
țiunilor muncitorilor, a organi
zațiilor lor do masă și ale par
tidelor lor. a mișcărilor tinere
tului și studenților, ale țărăni
mii".

Partidului Comu-

și administrația ziarului 1 Petroșani, strada Republicii Nr. 00, telefon j 1662

© La invitația Asociației 
medicilor ciprioți, prof. dr. 
Ana Aslan a făcut o vizită 
în Cipru, conferențiind in o- 
rașele Nicosia, Limassoll și 
Famagusta despre dezvolta
rea gerontologiei în Româ
nia. A făcut, de asemenea, o 
expunere la televiziune și ra
dio în legătură cu succesele 
cercetării medicale românești.

In timpul șederii in Cipru 
prof. dr. Ana Aslan a fost 
primită de președintele Ci
prului. arhiepiscopul Maka
rios.

@ Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, care face o 
vizită în Uniunea Sovietică. 
După cum relatează agenția 
T.A.S.S., în cursul întrevede
rii a avut loc un schimb de 
păreri privind situația din 
Peninsula Coreea.

• La Praga a fost dată 
publicității declarația Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.S. Cehoslovace în legătură 
cu situația din Cipru, în ca
re se arată că opinia publi
că cehoslovacă este neliniș
tită de campania de amenin
țări la adresa Ciprului din 
partea cercurilor imperialîs-

© Congresul Național din 
Salvador, reunit în sesiune 
extraordinară, l-a desemnat ca 
șef al statului pe colonelul 
Arturo Armando Molina, 
candidatul partidului de gu- 
vernămînt „Concilierea națio
nală"

După cum s-a mai anun
țat, Consiliul electoral cen
tral a invalidat rezultatele a- 
legcrilor prezidențiale, desfă
șurate duminică 20 februarie 
a.c., ca urmare a comiterii u- 
nor fraude in favoarea can
didatului oficial și a unor 
date contradictorii comuni
cate de forurile de resort.

Agenția P.A.P. a făcut 
cunoscut bilanțul final al 
pierderilor de vieți omenești 
provocate de explozia care 
s-a produs în noaptea de 22 
spre 23 februarie la Fabrica 
de amidon din localitatea po
loneză Lubon. In urma în
cheierii lucrărilor de salvare, 
care s-au desfășurat timp de 
trei zile, s-a constatat că. din 
cele 29 de persoane care al
cătuiau schimbul de noapte. 
16 și-au pierdut viața. 9 au 
fost rănite, iar celelalte 4 nu 
au avut de suferit din cauza 
exploziei.

Belgiei, 
Eyskens, cancelarul 

al Austriei. Bruno

C O dată cu convorbiri
le dc la Bruxelles purtate cu 
primul ministru al 
Gaston 
federal
Kreisky, și-a încheiat simbă- 
tă prima parte a turneului 
său în țările membre ale Pi
eței comune.
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