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Acțiunea de redresare

de toate sectoarele !

desfă- 
a lunii

Tovarășul Nicotee Ceaușescu
s-a întîlnit cu delegația

Partidului Comunist din Australia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit în 
cursul zilei de joi cu delegația 
Partidului Comunist din Austra
lia, condusă de tovarășul Lau
rie Aarons, secretarul național 
al partidului.

Din delegație fac parte tova
rășii Bernie Taft, membru al 
Comitetului Executiv al P.C.A., 
și Judy Mundey, membră a Co
mitetului Național al P.C.A.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului

a minei Vulcan să fie sprijinită

• Trei zile producția a stagnat...
• Absentări = pagubă echivalentă în tone de cărbune
• Cînd umbli după angrenaje de rezervă cu întîrziere...

Rezultatele activității 
jurate în a doua parte 
trecute în cadrul sectorului III 
al E.M. Vulcan sînt departe de 
a produce satisfacție : sporul de 
producție de peste 1 000 de tone 
acumulat de la începutul anu
lui, cu eforturi apreciabile de 
colectivul de aici, a fost pur Și 
simplu spulberat în mai puțin 
de două săptămîni, consemnîn- 
du-se la finele perioadei res
pective o restanții la extracția 
de cărbune de peste... 1 000 de 
tone

întrebați asupra cauzelor care 
au produs păgubitoarea „căde
re" de pe „curba" plhsului pe 
a minusului, factorii de Condu
cere ai sectorului au invocat 
drept primă motivare faptul că 
intrarea abatajului cameră nr. 
5 în lucrări de rambleiere nu a 
fost suficient compensată dc 
cărbunele extras de Ia noua 
„cameră" nr. 3, de capacitate 
mai redusă. In al doilea rînd, 
abatajul frontal de pe stratul 8, 
dotat cu combina TEMP 1, re
cent introdusă, a mers într-un 
ritm normal — schimbul și 
fîșia ! — timp de circa 6 zile, 
după care a interceptat pe di
recție o laminare, utilajul n-a 
mai putut infringe duritatea ro
cii și s-a recurs, volens-nolens, 
la operații de perforare — îm
pușcare. La abatajul cameră nr. 
S pregătirile 
ție au durat 
prevăzut în 
s-au întîlnit 
vechi în tot

Nu contestăm realitatea că, în 
perioada analizată, în fața co
lectivului sectorului III s-au i- 
vit unele obstacole mai grele ca 
de obicei, și care nu puteau să

de intrare în func- 
zece zile — cit era 
diagramă — dar 
o serie de lucrări 
profilul de săpare.

nu ducă la o oarecare frînare 
a cadenței firești de lucru, la 
o oarecare micșorare, pe a- 
locuri, a productivității muncii. 
Dar din acest punct pînă la 
amploarea dereglării înregistra
te de-a lungul fluxului produc
tiv în scurtul interval amintit 
e o... oarecare distanță. Atunci, 
în ce au constat elementele a- 
gravante ? Pe locul întîi am si
tua carențele Pe linie organiza
torică care se ntai fac simțite, 
din păcate, în activitatea cadre
lor medii tehnice, a inginerilor 
din sector. De exemplu, s-a 
pierdut nepermis de mult timp 
cu schimbarea brigăzii lui A- 
lexandru Nicoară de la abata
jul cameră nr. 6 Ia nr. 3; nu 
mai puțin de trei zile producția 
a stagnat I Tone întregi de căr
bune risipite I Factorii răspun
zători de mersul producției sec
torului trebuie să fie mult mai 
atenți, să dovedească mai multă 
grijă pentru ca aceste „goluri" 
care afectează mina întreagă să 
nu maj fie posibile. Căci, pînă 
la urmă, cineva tot s-ar cuveni 
să „recupereze" pierderile... In 
plus, se impune, să se acțione
ze în așa fel îneît 
tină în permanență 
de rezervă atît de 
nînd cont de faptul 
vechi, condițiile 
care nu se pot 
mănunțime, sînt 
surprize... Ca o 
gență, se cere în limitele sec
torului și o plasare corespun
zătoare a posturilor în cărbune. 
Ia efectivul planificat.

In altă ordine de idei, trebuie 
să se manifeste o preocupare 
mult mai intensă decit pînă a- 
cttm — și e un domeniu unde 
opinia colectivului, aportul co-

să se men- 
acel abataj 
necesar, ți- 
că lucrările 

zâcămînt,de
cunoaște în a- 
oricînd gata de 
măsură de ur

muniștilor se pot valorifica din 
plin ! — în direcția disciplini- 
zării unor salariați care nu în
țeleg, încă, lucrul elementar că 
săvîrșind abateri, lipsind nemo
tivat de la prestarea schimbu
lui își fac, îndeosebi, lor înșiși 
rău I Minerii Damian Anti și 
Radu Niță, din brigada lui 
Constantin Popa, de la frontalul 
din stratul 7, ajutorul de miner 
Vasile Covalcic, din brigada de 
pregătiri a lui Simion Pădurea- 
nu, vagonetarii Costache Axin- 
te și Ion Tău tu, de la „came
rele" 4. respectiv, 7 știu oare că 
absentările lor dintr-o lună 
păgubit sectorul cu peste 
de tone de cărbune ? Șeful 
brigadă Alexandru Nicoară 
relata eu năduf cazul ajutorului 
de miner Octavian Slabu căruia 
„îi place să bea și-i trage", fără 
să-1 doară gîndul că cei doi 
copii mici aj lui, toată familia, 
sînt lezați de faptul că 
nemotivată veniturile lui 
cu circa 250 de lei...

întronarea unui climat 
de-a-ntregul propice unei activi
tăți rodnice înăuntrul sectoru
lui III se impune cu prioritate. 
Și, în acest sens, o contribuție 
mai convingătoare va trebui să 
vină începînd de Ia șeful de 
sector însuși, tov. ing. Dumitru 
Nicolescu. La comitetul 
partid al minei am aflat 
dînsul nu adoptă întotdeauna 
cea mai bună poziție în relațiile 
cu maiștri, cu prim-maiștri, 
pentru o colaborare optimă, că 
nu o dată ia 
distantă față 
subordine, de
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o atitudine puțin 
de salariații din 
propunerile și su-
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Tr. MULLER

Conferința pe țară a inginerilor și

Incepînd de azi, la București 
se desfășoară, timp de trei zi
le lucrările conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor. Ea 
este chemată să dezbată și să 
stabilească măsurile menite să 
asigure creșterea contribuției 
intelectualității tehnice la în
făptuirea programului de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.', la 
soluționarea multiplelor proble-

Marginalii Ia un rodnic I Onfanlzarc superioară, 
ritm înalt dc execuție 

a obiectivelor
schimb de experiență

la Șantierul T. C. M. M.
Din inițiativa consiliului de ad

ministrație al Trustului de construc
ții și montaje miniere din Bucu
rești, în zilele trecute a avut Ioc în 
cadrul Șantierului Valea Jiului al 
ÎF.G.M.M. analiza muncii desfășura
te în trimestrul I a. c. de către con
structori și montori, urmată de un 
schimb fructuos de experiență — o 
acțiune de amploare, semnificînd la 
scară largă cerința obiectivă de a 
pune tot mai bine în valoare poten
țialul uman și tehnic, virtuțile or
ganizatorice ale șantierelor. Faptul 
că trustul — cu întregul său activ 
— a organizat acest schimb de ex
periență la Petroșani își găsește o 
întemeiată justificare în ------ -*
pe Șantierul Valea Jiului. în 
prime lunî ale celui de-al doilea an 
al cincinalului, colectivul 
structori si montori. în

aceea ca 
aceste

de con- 
I runte

comuniștii, a reușit să realizeze pla
nul la toți indicatorii prevăzuți. 
Meritul este cu atît rpai demn de a 
fi relevat cu cît atingerea stadiilor 
preconizate la capacitățile de pro
ducție ale loturilor s-a obținut fără 
vreun spor dc dotare în raport cu 
alte șantiere ale trustului, la un vo
lum de lucrări aproximativ același, 
și în ciuda situației că unitatea are 
puncte de lucru dispersate pînă la 
distanța de 120 de km. Se ajunge 
la concluzia firească și anume că 
succesul a putut fi posibil prin or
ganizarea judicioasă a procesului 
producției, prin spiritul gospodăresc 
dc care au dat dovadă muncitorii, 
inginerii și cadrele medii tehnice ale 
șantierului.

Dezbaterile purtate, schimburile dc 
păreri la fronturile de lucru ale 
'olurilor au consemnat însă și u-

nclc deficiențe care mai: persistă în 
activitatea colectivului șantierului 
Valea Jiului, mai cu seamă în di
recțiile privind reducerea costurilor de 
producție, extinderea salarizării în a- 
cord global. Referitor la ultimul as
pect, cu toate că în luna martie s-a 
depășit procentul de extindere a mun
cii în acord global (68 la sută), la 
nivelul întregului trimestru indicato
rul se află cu 15 la sută sub cota 
planificată. Iată de ce va trebui ca, 
în perioada care urmează, condu
cerea șantierului, organizațiile de 
partid ale loturilor, cu sprijinul mai 
activ al organizației de sindicat și 
al uteciștilor, să antreneze cu 
multă convingere tot eșalonul 
cadre tehnico-inginerești — de 
maistru pînă la șeful de șantier 
în acțiunea atît dc importantă

mai
de
la

extindere a acordului global. Se im
pune o răspundere sporită din par
tea tuturor factorilor pentru asigu
rarea condițiilor tehnico-materiale 
propice desfășurării lucrului în a- 
cord global, pentru folosirea elemen
telor de salarizare incluse în meto
dologia de lucru, în scopul cointe
resării salariaților.

Organizarea rodnicului schimb de 
experiență în mijlocul colectivului 
de constructori și montori ai Șan
tierului Valea Jiului al T.G.M.M., 
reprezintă pentru acesta un veritabil 
stimulent în îmbunătățirea activității 
sale în viitor, pentru obținerea unui 
ritm înalt de execuție care să facă 
posibilă realizarea în semestrul I 
a cel puțin 55 la sută din sarcinile 
de plan ale anului curent.

de

la viață, a re-

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

pătrunzi în Vul- 
frumosul „bule- 

Victoriei, cu lar- 
în alura specifi-
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I

extinzîndu-se vi-
Și pe

platoului dinspre 
în care sînt înge- 
armonios creațiile 
și-ale oamenilor,

Doar în „cadrele" 
împrejurimi

dc

E. M. LUPENI : Intră „țugui

cu materiale spre abataje

• î • ,
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forma cît și... conținutul o- 
rașului sînt altele. Cu totul 
altele, 
pastorale din 
mai găsești cîte ceva din i- 
maginea vechii așezări 
altădată.

...Am revăzut Vulcanul, 
zilele trecute, la o oră oa
recum „refractară" preten
țiilor unei primăveri capri
cioase. Am străbătut fără 
grabă, magistrala orașului, de 
la intrare și pînă la marele 
complex comercial. Un 
complex despre care s-ar 
putea spune că a reușit să 
mute „centrul" orașului a- 
colo unde, de fapt, îi e lo
cul, unde noul sălășluiește 
în perimetrul drepturilor 
sale depline.

...In magazinul alimentar 
cu autoservire (unitatea nr. 
58) — animație de cum
părători, proprie orelor dc

...Cînd 
can, prin 
vard" al 
ghețea sa 
că marilor citadele urbanis
tice, respirînd cu nesaț îm- 
bălsămatul aer primăvăratec 
și lăsîndu-te furat de ima
ginea 
„Brazi", 
mănate 
naturii 
simți parcă nevoia să-ți a- 
runci o privire înspre tre
cut. Către vremile demult 
apuse, cînd actualul oraș 
în plină efervescență nu era 
dccit o localitate muncito
rească oarecare.

Anii s-au scurs. Vulcanul 
s-a trezit 
născut ca pasărea Phoenix, 
a crescut 
jelios pe verticală 
orizontală, și-a schimbat ra
dical chipul. Astăzi,

vîrf. Cumpărători, foarte 
mulți cumpărători. Oameni 
care, într-un du-te-vino 
permanent, trec de la un 
raion la altul, întreabă, so
licită, cumpără sau... caută 
ieșirea exprimîndu-și vreo 
nemulțumire oarecare 
(„Auzi, tu, să n-aibe icre !“). 
Vînzătoarele — tinere, dră
guțe, desigur amabile — se 
agită, răspund, caută, aduc, 
îndrumă. Se mișcă aici în
tr-un cadru ambiant de 
autentică farmacie. Cu gust 
ornamentați, pereții te in
vită parcă la o vizită mai 
prelungită, iar mărfurile, 
expuse într-o manieră apar
te, deosebită, atrag, cheamă

Pcrma-
Ghizela
C.C. al

Exccutiv, al Prezidiului 
nent al C.C, 
Vass, șef de 
P.C.R.

Intîlnirea 
schimb de păreri privind aspec
te actuale ale situației politice 
internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești, ale 
luptei forțelor revoluționare și 
antiimperialiste pe plan mon
dial. Totodată, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor de solida
ritate internațională și colabo-

al P.C.R., 
secție la

a prilejuit un

rare tovărășească dintre P.C.R. 
și P.C.A., în interesul întăririi 
prieteniei dintre cele două 
partide, dintre poporul român 
și poporul australian, al întări
rii unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor angajate în lup
ta împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație, inde
pendență națională și socialism.

Discuțiile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

economică japoneză
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a 
primit joi după-amiază delega
ția economică japoneză condu
să de Masashi Isano, vicepreșe
dinte al Corpului de consilieri 
ai Federației organizațiilor eco
nomice din Japonia — Keidan- 
ren, președintele grupului in
dustrial „Kawasaki Heavy In
dustries", care face a vizită în 
țara- noastră.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
II ie Verdeț, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, N.ico- 
lae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Co
merț, Gheorghe Oprea și Ion

Românu, consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat.

Din partea japoneză au luat 
parte Teruyoshî Tasaka, vice
președinte și director la firma 
..Nippon Steel Corp". Yoshizo 
Ikeda, vicepreședinte la firma 
..Mitsui Co Ltd", Takuo Sasaki 
vicepreședinte executiv și di
rector Ia firma „Nippon Elec
tric Co.", Hiroshi Marihiro, 
vicepreședinte executiv Ia fir
ma „Marubeni Co“, Yasuo Ma- 
sumya, președintele firmei „To
kio Boeki Ltd.“, Juichi Sadahi- 
ro, vicepreședinte executiv la 
firma „Nis sho Iwai“, Naka Ta- 
kizawa, vicepreședinte executiv 
la firma „Ataka Co Ltd“, și 
Mți membri ai delegației, re
prezentanți ai unor importante 
firme japoneze.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Yoshito Shimoda, ambasadorul 
Japoniei la București, precum 
Și de membri ai Ambasadei.

S-a subliniat cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a colaborării e- 
canomice româno-japoneze, do
rința comună de a imprima în 
ccr tinuare un curs ascendent

măsura 
'e oferă 
a celor 
context, 
japone- 
deosebit

relațiilor bilaterale pe 
posibilităților pe care 
dezvoltarea economică 
două țări. Tn acest 
conducătorul delegației 
ze a relevat interesul
cu care este așteptată apropia
ta vizită oficială în țara sa a 
președintelui 
Stat al 
România, Nicolae 
împreună cu Elena Ceaușescu, 
subliniind că aceasta reprezin
tă un eveniment remarcabil al 
relațiilor dintre cele două țări, 
un moment de mare însemnă
tate în dezvoltarea pe multiple 
planuri a bunelor raporturi e- 
xistente între România si Ja
ponia.

In cadrul convorbirii, s-a ex
primat convingerea că vizita 
reprezentanților vieții economi
ce japoneze va duce la lărgirea 
și diversificarea cooperării in
dustriale, tehnice iși științifice, 
a relațiilor economice bilatera
le în ansamblul lor. în intere
sul celor două țări și popoare, 
al înțelegerii și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

Consiliului de 
Republicii Socialiste 

Ceaușescu,

tehnicienilor

me pe care le ridică progresul 
tehnic, realizarea sarcinilor ac
tualului plan cincinal.

In prezent, detașamentul spe
cialiștilor cu profil tehnic din 
întreaga economie numără cir
ca 114 000 ingineri și 150 000 de 
tehnicieni, peste 85 la sută pre
gătiți în anii care au trecut de 
la eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist. Deci, pe bună 
dreptate se poate spune că atît 
ca număr, cît și ca profil și 
specialități intelectualitatea teh
nică românească este creația 
Partidului Comunist Român. 
Legată organic de popor, pro
fund atașată politicii partidului, 
alături de clasa muncitoare și 
de țărănime, ea participă cu 
competență și înaltă conștiință 
socialistă la realizarea 
obiective productive și 
culturale, desfășoară o 
tă activitate de creație 
în domeniul producției, cerce
tării. proiectării, învățămîntului 
peste tot unde soluționarea u- 
nor probleme solicită prezența 
cadrelor tehnice. Platformele 
petrochimiei de la Pitești, Brazi 
și Borzești, palatele luminii de 
la Porțile de Fier și de pe Ibe- 
tru, podul de la Giurgeni-Vadul 
Oii, noile vetre de oțel de la 
Galați și Tîrgoviște sînt numai 
cîteva dintre mărturiile price
perii și capacității profesionale 
de care au dat dovadă munci
torii, inginerii și tehnicienii noș
tri. In acest context, se înscriu,

marilor 
social- 

susținu- 
tehnică

și numeroasele mașini, instala
ții și utilaje de înaltă comple
xitate și nivel tehnic fabricate 
de unitățile industriei noastre.

Inginerii și tehnicienii, con- 
știenți de rolul ce le revine în 
societatea noastră socialistă în 
etapa actuală, participă în ca
litate de specialiști, de cetățeni 
și de conducători ai producției 
la realizarea sarcinilor trasate 
de partid, pentru ridicarea nive
lului de cultură și perfecționa
rea pregătirii profesionale a 
muncitorilor și maiștrilor, pen
tru cunoașterea, însușirea și a- 
plicarea în producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, pentru creșterea efici
enței întregii activități econo
mice. Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor a In
tensificat activitatea de îndru
mare a comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor din unitățile eco
nomice Pe care le-a ajutat să 
rezolve concret probleme teh
nice ce depășeau posibilitățile 
locale. Constituirea comisiilor 
inginerilor și tehnicienilor pe 
lîngă consiliile județene ale 
sindicatelor, a reprezentat de 
asemenea, un sprijin real în îm
bunătățirea activității comisiilor 
din întreprinderi, în lărgirea 
sferei de preocupări și răspîn-

Nicolae BIVOLU

(Continuare în pag. a 3-a)

A

In întîmpincirea
Conferinței Naționale a Partidului 

Comunist Roman
Sesiunea științifică cu tema 

„Făurirea societății socialiste 
dezvoltate*1 •multilateral

In cadrul manifestărilor care 
au Ioc în întîmpinarea Confe
rinței naționale a Partidului 
Comunist Român, din iulie 1972 
joi s-au deschis în Capitală lu
crările sesiunii științifice a A- 
cademiei de științe sociale și 
politice cu tema „Făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate".

Sesiunea se desfășoară în lu
mina tezelor recentei expuneri 
a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire Ia pro
blemele științei conducerii soci
etății.

La lucrările care oferă ca
drul unui larg schimb de opinii, 
prezentării unor concluzii gene
rate de cunoaștere directă a 
realităților multiple și comple
xe din țara noastră, conturării 
unor viitoare domenii care se 
cer supuse investigațiilor știin
țifice participă membri și mem
bri corespondenți ai Academiei 
de științe sociale și politice, con
ducători de ministere și alte in
stituții centrale, cercetători ca
re își desfășoară munca în in
stitute și centre științifice din 
întreaga țară, cadre didactice 
din învățămîntul superior, acti
viști de partid și de stat, spe
cialiști în domeniul producției 
materiale

In cuvîntul de deschidere, 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice a re
levat actualitatea deosebită a 
temei supuse discuției, care se 
înscrie în cadrul acțiunilor ini
țiate în întîmpinarea Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român din iulie a.c., e- 
veniment de o deosebită impor
tanță în eforturile constante 
pentru perfecționarea continuă 
a activității partidului și statu
lui nostru, pentru îmbunătăți
rea conducerii întregii vieți e- 
conomice și sociale.

Prima parte a lucrărilor a 
fost consacrată expunerii unor 
referate științifice.

Sesiunea a continuat după-a- 
miază cu lucrări în cadrul co
misiilor, prezidate de Mircea 
Malița, acad. Alexandru Bîrlă- 
deanu, membri ai Prezidiului 
Academiei de științe sociale și 
politice. Ion Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de știin
țe sociale și politice. Constan
tin Petre, membru corespon
dent al Academiei de științe 
sociale și politice, și Valter Ro
man, membru al Prezidiului A- 
cademiei de științe sociale și 
politice.

(Agerpres)

ROMANIA SOCIALISTA IN IMAGINI Șl FAPTE
Navigam pe Dunăre, în aval, iă- 

sînd în urmă Galațiul — această 
gigantică cetate a oțelului, fontei, 
laminatelor și cargourilor maritime 
românești — și, sub un superb ră
sărit de soare, acostăm la cheiul por
tului Tulcea. In zarea purpurie a di
mineții ni se înfățișează un oraș 
tînăr, cu zvîcniri cutezătoare pe ver
ticală, Totul mi se parc atît de 
schimbat de cînd nu am mai fost 
pe aici, incit am sentimentul că aș 
vedea pentru întîia oara urbea de 
la „porțile" Deltei. Ce era odinioa
ră Tulcea? Un orășel modest, cu 
căsuțe vechi risipite din vale pînă 
pe colinele înalte ce străjuiesc za
rea spre răsărit, în prelungirea flu
viului. Era pe atunci, cum plastic 
îl descria un prozator, „un uriaș 
hamal la Dunăre, încărcîncl fi des- 
cărcînd cu roabe, cu saci, cu brațele, 
cu spinarea colosale cantități de 
materii prime fi produse". Un sim
plu hamal la Dunăre I Nici cei mai 
optimiști localnici nu bănuiau cu 
vreun deceniu în urmă că într-un 
timp totuși atît de scurt fața o- 
rașului și, deopotrivă, a județului 
avea să se schimbe în ritm cu ade
vărat impresionant. Statisticile spun 
că sub regimul burghezo-moșieresc, 
pe întregul cuprins al județului Tul
cea existau doar cîteva ateliere meș
teșugărești, îndeosebi de tăbăcărie, 
un gater de cherestea, o carieră ru
dimentară de piatră. Populația Del
tei și a restului județului trăia mai 
ales din pescuit și din practicarea 
unei agriculturi patriarhale pe un sol 
prea puțin'prielnic culturilor de 
reale și legume.

Azi, Tulcea dă o replică energică 
tuturor rămînerilor ei în urmă de 
odinioară. Ținutul era și înainte bo
gat în resurse naturale, dintre care 
doar peștele și lemnul erau oarecum 
valorificate. In schimb, stuful, acest

superioare a resurselor naturale lo
cale i a fost construită o modernă 
întreprindere de industrializare a 
peștelui cu o producție anuală de 
circa 20 000 tone de sortimente di
ferite de conserve; stuful și papura.

Noua și moderna gară d 
Tulcea întregește pitorescul a- 
cestei așezări.

aur verde al Deltei, se irosea an dc 
an. Cît despre bogatele zăcăminte 
de calcar siderurgic, de minereuri 
cuprifere, de barită și caolin, dăi
nuind de milenii în subsol, nu se 
știa nimic. Cîndva hărăzit lîncezelii 
lente, județul Tulcea se mîndrește în 
prezent cu 18 puternice obiective 
industriale, dintre care 11 de inte
res republican. In anii noștri s-au 
pus bazele valorificării raționale.

recoltate cu mijloace moderne, sînt 
transportate cu ceamurile și conver
tite în celuloză și hîrtie la marele 
combinat de la Chișcani; calcarul 
siderurgic din exploatăirle de la 
Mahmudia satisface complet cerin
țele cu această materie primă ale 
Combinatului siderurgic din Galați.

Vizităm noua platformă indus
trială a Tulcei, unde se află în pli
nă construcție Uzina de alumină, ca-

re va intra în funcțiune în anul 
viitor. Aici urmează să se mai con
struiască o uzină de feroaliaje și 
alte întreprinderi metalurgice. Vibra
țiile contemporane ale orașului își 
găsesc în acest loc n expresie preg
nantă, conslînd în dinamism robust, 
ritmuri alerte, mișcare. Sute și sute 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
— cei mai mulți din Tulcea și din 
localitățile învecinate — își inves
tesc cu abnegație potențialul de in
teligență. creativitate șl energic pen
tru realizarea la timp a acestei mari 
unități industriale. Inginerul șef ne 
vorbea cu mîndrie despre faptul că 
Uzina de alumină va fi dotată în 
cea mai mare parte cu utilaje fa
bricate în (ară, iar prețul de cost

Nicolae POP

(Continuare în pag. a 4-a)

r



Steagul roșu VINERI 10 MAI 1972

cu o

un 
încă

școala profesională, 
etapă a „căutărilor", 
străpungere de noi o- 

căreia i-au urmat,

— Ți-ai luat și tu televizor ?... Ce marcă ?
— „PORTATIV"... II port mereu de acasă Ia atelier și

de la atelier acasă.
Gavril ARDELEAN — Vulcan
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INTRANSIGENTA FATA DE ABATERI,
ia|a fc comportările străine eticii comuniste

EQ

l-am

la 
să

unui 
care 
mod

ba- 
din 
sta

vocație este, poate, un 
modest. El are însă o ine- 
frumusețe morală.

— Unde măninci ?
— ...La niște prieteni.

au-
ne- 

via-
ne-

decît ceea ce am dat altora, 
ceea ce am înstrăinat...". Dască
lul cu 
destin 
fabilă

copiii nu aveau îneălti- 
părinții lor — oieri, in

din bucuria de a se 
din credința nestrămu-
— așa cum spunea un 
al neamului, Nicolae
- „nu dăinuie din noi

In noul peisaj social-poli- 
al țării, aceste posibili- 
și condiții sint create. O- 
societății noastre de azi

nu era- 
. perse- 

repa»

comunei 
elevilor, 

doar 53 din 
căci părinții își liiaa 

cu ei, Ia „stînele" din

fabrică. Un 
înțeles, care

Ce frumos sună acest cuvînt 
— „a căuta" 1 A căuta, a dori 
întotdeauna mai mult, a năzui 
dincolo de condiția dată, diri 
colo de superficia clipei, refu- 
zînd soluția minimei rezistențe, 
a imobilismului șl automulțu- 
mirii călduțe, în favoarea des
coperirii de noi orizonturi- — în
seamnă a te situa, conștient și 
ferm, pe un drum care, departe 
de a fi cel mai ușor, conține, 
totuși, cele mai generoase pro
misiuni. Dar...

Există un „dar", există, pe 
parcursul acestui drum, o necu
noscută, un semn vizibil de în
trebare. Și aceasta, întrucît 
„căutarea" poate însemna nu o 
dată, tocmai prin pluralitatea 
soluțiilor și a perspectivelor 
(deci, deseori, a ispitelor I) pe 
care le flutură prin fața ochi
lor noștri, o formulă de viață cu 
două tăișuri. Insul care, trezin- 
du-se, să zicem, pe o cîmpie 
cu flori, într-un simbolic răsă
rit de soare, trece asemenea u- 
nui fluture de la o floare la aL 

ta, „caulind ’ mereu, nehotărin- 
du-se niciodată ce să culeagă, 
sperînd tot timpul că va găsi 
exemplarul sau exemplarele 
unice, se va trezi, în crepuscul, 
cu brațele goale. Alteori, cule- 
gînd, la întîmplare, tot ceea ce 
îi este mai la îndemînă, tot 
ceea ce îi solocită mai puține 
eforturi, va observa, în același 
ireversibil amurg, că n-a stră
bătut decît o infimă porțiune 
din spațiul promisiunilor ce-l aș
teptau, umplîndu-și brațele 
recoltă fără valoare.

Am cunoscut, în Deva, 
om încă tînăr. N-a ajuns 
la „amurgul" de care vorbeam, 
dar, la cei treizeci și ceva de 
ani ai săi, n-a străbătut, sub 
raportul realizării în viață, de- 
cit un spațiu de timp extrem de 
redus. La treizeci și ceva de 
ani, acest om nu are nici o ca
lificare, nici o profesie. Ultima 
sa încadrare de muncă : mun
citor necalificat pe un șantier 
de construcții.

Și totuși, personajul în cauză, 
după propriile destăinuiri, „a 
căutat". O lungă listă de „cău
tări", acoperindu-i mai bine de 
un deceniu din anii vieții, îl 
confirmă fără putință de dubiu. 
„A căutat"... A căutat, de fapt, 
nu un rost, un orizont de muncă 
și viață în care să-și proiecteze 
un vis de realizare, un loc în 
care să muncească, să se afir
me, să-și culeagă pe merit și 
bărbătește fructele muncii, util 
sieși și celor din jur, ci a „cău
tat" (să numim asta tot o „cău
tare" ? !) doar iluzia unei vieți 
consumate facil, cu recompen
se și satisfacții invers propor
ționale efortului. A schimbat 
mereu întreprinderi și slujbe, 
neintegrîndu-se niciuneia, neîn- 
vățînd nimic, nicăieri. Și astfel, 
ia vîrsta maturității, omul nos
tru nu știe să facă nimic, n-a 
realizat nimic altceva decît o 
trecere efemeră prin viață, fă
ră nimic durabil, fapt care naș
te în conștiința celor care-l cu
nosc întrebarea, nu lipsită de 
o anume suspiciune legitimă : 
cum a izbutit, totuși, să se stre
coare prin viață, să-i înșele pe 
cei ce i-au oferit niște slujbe 
și posturi ? 1

Am cunoscut, pe aceleași me
leaguri, la Hunedoara, un om 
de o vîrstă apropiată de cea 

o personajului nostru, dar care 
a dat „căutărilor1' un cu totul 
alt sens, o cu totul altă direc
ție. Din ziua cînd, la vîrsta a- 
dolescenței, a început să mun
cească, omul ți-a legat inse
parabil destinul de munca sa. 
Și totuși, „căutările", cum spu
neam, nu i-au lipsit. Dimpotri
vă, ele au fost mai multe și 
mai adinei decît în cazul ci
tat mai sus, chiar dacă peri
metrul lor fizic a fost tot timpul 
- sau aproape tot timpul - a- 
celași. Eroul nostru se numește 
Vasile Dăscălescu. Lucrează, ca 
furnalist, la Secția l-a furnale 
a marelui combinat hunedo- 
rean. Cu ani în urmă a absol
vit, aici, 
O primă 
o primă 
rizonturi, 
treptat, altele, lărgind ți îm
bogățind continuu o existență 
luminată de țeluri majore. Pa
ralel cu munca, Dăscălescu a 
început să învețe. S-a înscris 
la liceul seral, obținînd, 

de lună, pe carnetul de note, 
calificative ce-i atestă din plin, 
și aici, „căutările", ambiția au- 
todepășirii continue. A frecven
tat, în paralel, cu aceeași asi
duitate, cursurile învățămîntu- 
lui de partid, dobîndind o lar
gă viziune, o înțelegere supe
rioară ' a mersului societății 
noastre, a legilor și exigențe
lor ei, a țelurilor pe care le slu
jește. Profesional, acest om - 
primit nu demult în rîndurile 
partidului - s-a evidențiat lu
nă de lună printre fruntașii 
muncii, cucerind rezultate pe 
care mulți alți furnaliști mai 
vechi decît el, încă nu le-au a- 
tins.

Sînt „căutări" care n-au fost 
deloc ușoare, care au însem
nat fiecare eforturi, tenacitate, 
cheltuială intensă de energie, 
sacrificii și renunțări. Intr-o e- 
pocă în care, să zicem, celălalt 
personaj, de care a fost vorba 
mai sus, schimba o slujbă cu 
alta, dornic să mai ciupească 
ceva de la viață fără să ofere 
nimic în schimb, Vasile Dăscă
lescu își cheltuia nopțile aple
cat pe cărți, dublînd efortul de 
muncă cu efortul învățăturii, 
pregătindu-se - intens și neo
bosit — pentru viitor. „Căutînd", 
perseverînd în urmărirea țelu
rilor propuse, fără să se lase 
sedus de alte ispite - lesnicioa
se și efemere — omul s-a per
fecționat pe sine, iar această 
perfecționare, la rîndul ei, slu
jește căutărilor sale, dîndu-le 
finalitate și sens.

„A căuta" — iată un verb ce 
se conjugă, întotdeauna, la cel 
mai generos dintre timpii care 
compun timpul de aur, timpul 
fertil și incandescent aJ unei 
vieți. „A căuta" e ușor. Mai a- 
les într-o societate ca a noas
tră, care deschide în fața ori
cui cele mai largi posibilități de 
a munci, de a învăța, de a-și 
valorifica plenar energiile, com
petența, talentul. Dar să știi 
ce să cauți - să deschizi prin 
căutările tale ferestre spre 
viitor, racordîndu-ți eforturile 
proprii la eforturile celor din jur, 
ale colectivității în care trăiești 
— e suprema valoare, unica ra
țiune a angajării pe un astfel 
de drum.

Paul GEORGESCU

Corectitudine 
cinste, 

modestie

Această zi repre- 
obișnuită a fie- 
un eveniment 
să materializeze 
mari sau mai

In ziua de 11 mai Ia lotul 
In Petrila a! șantierului 

T.C.M.M. „Valea Jiului" — ne 
scrie corespondentul nostru Va- 
siile Bordea — a fost zi de plată 
a salariilor, 
zintă în viața 
cărui salariat, 
periodic, menit 
eforturile, mai 
mici, depuse pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan. Nimic 
deosebit față de alte zile de sa
larii, cu excepția unuj fapt, 
semnificativ prin conținutul 
său.

Plățile au decurs în mod o- 
bișnuit, ca întotdeauna. In di
mineața zilei următoare, la 
prima oră de muncă, la condu
cerea lotului s-a prezentat su
dorul I. G. pentru a sesiza că 
a primit în plus, de la casier, 
față de cît era înscris în lista 
de plată, suma de 670 lei. S-a 
luat legătura cu sectorul finan
ciar constatîndu-se, cu adevă
rat eroarea de calcul, săvîrșită 
desigur în dauna unui alt sala
riat.

Sudorul I. ,G„ pensionarul an
gajat sezonier, căruia sîntem 
nevoiți să-i păstrăm identitatea 
Sn limitele acestor inițiale, a 
dat o certă dovadă de cinste și 
corectitudine. Cel de-al doilea 
exemplu demn de urmat pe ca
re ni-1 oferă acest vîrstnic este 
acela al modestiei i

— Vă rog să nu-mi publicați 
numele în ziar — a sol’citat 
bătrînul sudor. N-am făcut 
nimic deosebit. Mi-am făcut 
doar datoria.

Recunoștem, și îi respectăm 
această dorință cu destul re
gret.

lo- 
de 
îȘi 
de 

re- 
sen-

să

Fabrica de lapte și produse 
lactate, situată in perimetrul 
orașului Petroșani este, după 
cum de atîtea ori s-a arătat în 
coloanele ziarului nostru, un o- 
biectiv industrial de evidentă 
utilitate pentru municipiu. Fapt 
cunoscut și recunoscut nu nu
mai de beneficiarii ei — 
cuitorii Văii Jiului — ci și 
majoritatea lucrătorilor care 
îndeplinesc aici îndatoririle 
serviciu. Cu toată această 
cunoaștere a utilității ei, 
timent din care ar trebui 
decurgă întotdeauna o profundă 
responsabilitate față de muncă, 
față de beneficiari, în sînul co
lectivului fabricii s-au manifes
tat comportări care au făcut, în 
trecut, obiectul unor critici în
dreptățite dovedind că încă mai 
există oameni cu o optică defor
mată, cu tendințe de desconside
rare totală a propriilor îndatoriri 
de serviciu, cu înclinații înspre 
desfrîu, căpătuială etc. Recent, 
ne-am convins că, cu toate efor
turile colectivului de a influen
țe pozitiv comportarea fiecărui 
salariat, de a elimina acele ele
mente care pătează prestigiul 
fabricii și diminuează eforturile 
generale pentru buna aprovizio
nare a populației, astfel de 
comportări străine eticii socia
liste încă mai persistă aici.

Am asistat, întîmplător, la o 
adunare generală a organizației 
de partid a fabricii. Sesizat de 
mai multe abateri ale unor sa
lariați — chiar membri de par
tid — biroul organizației de ba
ză a propus adunării generale 
o dezbatere pe marginea acestor 
cazuri. Și, chiar dacă dezbate
rea nu s-a ridicat la cel mai 
înalt nivel, chiar dacă atitudi
nea unor comuniști a rămas a- 
ceea de neînțeleasă expectativă, 
mulțumindu-se să asiste impar
țiali, la o (judecată în colectiv, 
rărnîne un merit evident al bi
roului organizației de bază, al

In biroul unui director, în fața unei cereri de angajare. 
Doi oameni față-n față. Diferența de vîrstă și de funcții e 
in aceeași proporție.

— Buletin ai ? Da... Văd că ești de-aci. De unde vii ?
— De la preparația Lupeni.
— Cînd te-ai lichidat ?
— In 11... 11 martie.
— A trecut și 11 aprilie, iar tu nu ți-ai găsit de lucru. 

Părinții unde lucrează ?
— La funicular. Mama-i acu’ la țară. Da’ nu stau cu ei!
— De ce ?
— ...Chestii...
— Nu poți să-i mai suporți ? Au îmbătrînit și nu te mai 

ajută ?... I-ai trimis mamei ceva îmbrăcăminte ?

— Aseară ai mîncat ? ...Nu prea pari sătul. La cit te-ai 
culcat ?

— La zece.
— Și cînd te-ai sculat ?
— La opt... nouă.
— Poți dormi chiar atit ?... In fine, carte de muncă ai ? 

...Ultima „haltă" deci, la Coroești. Cam multe plimbări prin 
Vale... Ai și profesionala ?! De ce ai ținut locul altuia 
școală ? Ai făcut o școală de calificare, iar acum vii 
muncești ca necalificat în subteran...

— îmi trebuie bani.
— Aha ! Cum zice vorba: ,,’s grochile adinei, se duce 

nu!“ Care cafenea o bați, „Corso" ori... ? Vin oameni 
Moldova și Vrancea împreună cu familiile, abia au unde 
la început, dar lucrează cinstit, iar tu ai plecat, din cauza 
„nemotivatelor“, din mai multe întreprinderi! Stai la prie
teni, le măninci mîncarea, bați bulevardul și fumezi țigări 
din căpătat. Cînd te tunzi ?

— Mîine.
— Mîine vii la mine cu taică-tău. Să te duci să-l împaci. 

Uite, scriu aici pe cerere „va veni cu taică-său". Și-i voi spu
ne să te tragă de urechi cît ești de vlăjgan, iar noi o să-ți 
dăm de lucru. Și ne împăcăm noi, dacă muncești ca ceilalți.

A. HOFFMAN

altor comuniști, de a pune în 
discuție abaterile săvîrșite de 
cîțiva salariați, de a-și exprima 
deschis, partinic, convingerile, 
hotărîrea de a curma stările de 
lucruri negative. Ca martori ai 
dezbaterii, ne facem datoria de 
a semnala abaterile despre ca
re am aflat, de a ne exprima 
punctul de vedere asupra fap
telor, care coincide, desigur, cu 
acela al biroului organizației de 
bază din fabrică.

Din capul locului amintim 
faptul că orice deficiențe ale 
salariaților acestei unități 
soldează -cu neajunsuri pentru 
producție. Astfel, în ziua cînd

un fochist s-a prezentat în stare 
de ebrietate la locul de muncă, 
rețeaua comercială a fost lip
sită (pentru acea zi) de întrea
ga cantitate de iaurt prelimina
tă. Faptul a rămas, se pare ne-- 
sancționat, întrucît fochistul, 
„a fost ajutat" să nu plătească 
paguba, prin tertipuri care vor
besc de la sine despre anumite 
mentalități anacronice ce exis
tă încă în 
ajutor greșit 
nicidecum nu poate conduce la 
prevenirea altor abateri de a- 
cest gen. Intr-o altă zi, cînd un 
mecanic (deși se afla în fabri
că) a refuzat să pornească o 
mașină, motivînd că nu se află 
în orele de serviciu, producția 
de asemenea a suferit. Șirul 

I

acestor exemple ar putea con
tinua. Dar să le relatăm mai 
pe larg.

Pe undeva, subiectul adunării 
generale la care am participat, 
a gravitat în jurul unui nume i 
Constantin Oțoiu. Deși munci
tor, deși membru de partid, des
pre acest salariat ne-a fost dat 
să auzim caracterizări de urmă
torul gen : are o atitudine pă
timașă în relațiile cu colegii 
de muncă, se Iasă furat de am
biții personale, meschine („te 
schimb eu pe dumneata din 
funcție !“ — este o replică ce 
nu o dată a fost rostită de Oțoiu 
Ia adresa ailor muncitori), a- 

jungînd chiar să adopte o ati
tudine dictatorială (!) prin biro
uri (semnificativ gestul de a ba
te chiar cu pumnul în masă). 
Dc unde aceste atitudini ? Care 
poate să fie suportul lor ?

Intr-o eventuală fișă persona
lă a lui Oțoiu ar putea fi îns
cris, ca esențial pentru postul 
cc-1 ocupă, faptul că la fabrica 
de lapte este repartizat într-o sec
ție unde se bucură de o remu
nerație deosebită, cu mult mai 
mare decît au alți salariați care 
prestează o muncă de același 
grad de calificare, de același 
efort fizic. De aici, poate, convin
gerea lui Oțoiu că este de neîn
locuit, că este cel mai util om 
din fabrică, care îi poate schim
ba pe alții după dorințe, care

In diadema de virtuți ce în
cunună fruntea tinerei noastre 
orînduiri, piatra ei cea mai de 
preț este umanismul. Pentru 
prima dată în istorie, omul nu 
mai este firava „trestie gîndi- 
toare" din aforismul unui filo
zof. El este valoarea supremă — 
coborîtă din cărți, în viață — 
iar umanismul, piedestalul noii 
etici, al conștiinței morale so
cialiste.

Integrindu-și în mod creator 
cele mai nobile tradiții ale ve
chilor concepții umaniste — 
încrederea antichității în pute
rea prometeică a omului, cre
dința optimistă a Renașterii în 
virtuțile creatoare ale acestuia, 
ideile iluministe de emancipa
re socială a omului prin cultură 
— socialismul eliberator a făcut 
din aceste concepții generoase 
dar limitate, un umanism in
tegral, optimist și militant. 
„Trebuie să milităm — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
în spiritul înaltelor principii a- 
le umanismului socialist pen
tru a deschide fiecărui membru 
a] societății posibilități nelimi
tate în vederea manifestării 
nestingherite a personalității 
sale,... pentru a-î crea condiții 
de a-și aduce contribuția la în
florirea societății socialiste, la 
progresul și prosperitatea patri
ei", 
tic 
tăți 
mul 
poate să-și privească cu opti
mism viitorul și să-și orienteze 
eforturile spre o participare cît 
mai activă, mai „angajată" și 
mai responsabilă la progresul 
social. Tocmai această conștiin
ță a participării sale — izvorîtă 
din încrederea că ceea ce face 
este spre binele său și al seme
nilor săi — dă conținut și vi
goare noii etici a muncii, indi
ferent de profesie. Expresia 
desăvîrșită a acestei conștiințe 
este slujirea cu abnegație și pa
siune a poporului.

Cota cea mai înaltă a acestei 
slujiri obștești este apostolatul 
profesional. El reprezintă func
ția umană a profesiei în iposta
za ei cea mai responsabilă dar 
și cea mai splendidă.

Umanitatea profundă a acestui 
apostolat provine din încărcă
tura sa patetică : pasiunea ar
zătoare și credința sa statornică, 
puse în slujba luminării omului, 
cu prețui renunțării de sine. 
Revoluționarul de profesie — 
care în anii Reconstrucției mi
lita neobosit și adeseori flămînd, 
pentru noile idei ale Revolu
ției; dascălul care se luptă eu 
beznele neștiinței. sau actorul 
care pentru a da viață mesajului 
său, moare cu fiecare rol, sînt 
făcuți din acest metal nobil 
aparținînd unor profesii cu vo
cația apostolatului. Distilînd, în 
conștiința sa, esențele cele mai 
„tari", virtuțile profesionale ce
le mai pure — Ia temperatura 
înaltă a unui altruism sublim, 
izvorît din dogoarea omeniei — 
apostolul devine conștiința afec
tivă a propriei sale profesii, b 
conștiință care transformă pro
fesia din slujbă în chemare, iar 
pe slujbaș, intr-un militant so
cial. O conștiință în care pro
fesia nu se face ci se oficiază 
și care dă apostolatului aureola 
sfințeniei.

Dar dintre toate profesiile 
cu vocația apostolatului. cea 
care mi se pare a avea mai 
multă frumusețe, ma; mult pa
tos, — prin travaliul ei eroic, 
prin dăruirea sa ardentă, prin 

poate dicta. Tot de aici atitudi
nea reprobabilă a soției ace
luiași angajat, care, după cum 
s-a spus de mai multe ori în a- 
dunarea organizației de bază, 
își jignește colegele, le amenin
ță cu schimbarea. Și, tot de aici, 
tendința aceluiași Oțoiu de a nu 
se mulțumi cu un cî.știg cins
tit, de a încerca să-și suplimen
teze remunerația prin surse și 
acte necinstite. Surprins în in
tenția de a deconta, pe baza 
unei probe fugare de laborator, 
producția unei zile la un indice 
inferior celui real, Oțoiu și-a 
dovedit adevăratul indice de ca
litate al comportării sale, al a

Desi- 
aces- 
Insă, 
locul 
a vi
să a-

titudinii sale în fabrică, 
gur, scoaterea la iveală a 
tor fapte nu l-a bucurat, 
oa și în alte rînduri în 
unei recunoașteri deschise 
novăției, Oțoiu a înțeles 
dopte o atitudine refractară fa
ță de colectiv, față de criticile 
adunării generale. Dar, pasul 
cel mai greșit l-a săvîrșit prin 
aceea că nu a mai participat la 
adunările organizației de bază, 
a încetat deci să mai fie acel 
membru de partid care nu are 
dreptul să-și situeze interesele 
particulare pe primul plan, să- 
și precupețească, asemeni 
negustor, munca pentru 
era, repetăm, remunerat în 
deosebit.

— Eu nu am abateri — 

modestia ei sinceră, prin priva
țiunile ei și prin aria largă a 
misiunii „purtătorului de torțe" 
— este cea a dascălului primi
lor noștri ani de școală. Căci 
fără el, fără a ști tălmăci slova 
de aur a cărții, omul nu va 
putea niciodată descifra ceva 
din minunile științei, din splen
dorile artei sau din tainele pro
fesiei sale. „Pălmaș" al meseriei 
de educator, pionier al luminii, 
cultivator de „ogoare nedesțe
lenite" încă, constructor de con
științe și ctitor de oameni, 
dascălul cu vocație este cel ce 
trăiește mai mult, mai adevă
rat și mai luminos în alții, re-, 
produeîndu-se în ei, în elevii 
săi, eu un plus de dobîndă. El 
este pelerinul ce călătorește 
prin ținuturile însorite ale uma
nității, 
oferi si 
tată că 
apostol 
Iorga -

premă valoare 
® Vocația a- 
postolatuîui ® 
Patetica unei

închipuisem, pe dascălul 
sexagenar Petru Timișan de Ia 
Școala elementară nr. 5 Aero
port, mai bătrîn și cu blinda 
melancolie a amurgului de vară 
tîrzie. M-a izbit, dimpotrivă, vi
oiciunea, calmul și o neobișnuită 
seninătate a chipului — răsfrîn- 
tă din cine știe ce curcubee de 
lumină și armonii lăuntrice. A- 
vea să mi se deslușească aceas
tă seninătate de cer albastru, 
ascultînd patetica vieții sale, 
bărbătească și sublimă, pasio
nantă și calmă, gravă și opti
mistă, ca sonata beethoveniană 
cu același nume.

A început întoarcerea în timp, 
pe un ton de confesiune : „Am 
îndrăgit dăscălia, poate dintr-o 
chemare, poate dintr-un îndemn 
al fostului meu învățător din 
Uricani". Semnificativ început 
de biografie ce prefigura desti
nul dascălului cu vocație. Ceea 
ce a urmat, avea să-mi dezvă
luie pe omul de acțiune, pe 
ctitorul de oameni, pe anima
torul de cultură...

Ucenicia profesiei i-a fost as
pră, iar traiul greu. Fusese re
partizat într-un sat din munții 
Zarandului, cu meșteșugari în 
lemn, obișnuiți cu neștiința de 
carte ca și cu sărăcia. Apostola
tul său a început din primele 
zile de ucenicie: „Casele erau 
foarte împrăștiate. Mobilizarea 
copiilor era o greutate Ce părea 
de neînvins. Abia am reușit, cu 
un alt coleg, să înjghebăm 
două clase... Din cauza crizei 
economice și a curbelor de sa
crificiu, primul salariu l-am 
primit de la... tatăl meu".

auzit pe Constantin Oțoiu, repe- 
tînd de mai multe ori, în adu
narea de partid. Sau, cînd au 
fost aduse în discuție faptele 
reprobabile alș altui membru 
de partid :

— Nu am ce mă amesteca — 
replică ce vorbește de la sine 
despre concepția înapoiată a lui 
Oțoiu. „Dacă abaterile acestui 
tovarăș s-ar petrece aici desi
gur aș lua cuvîntul" — a conti
nuat C. O., ..scăpînd" din vede
re că abaterile despre care era 
vorba s-au petrecut totuși, aco
lo, în fabrică.

Ceea ce surprinde mai mult 
decît abaterile săvîrșite, este 

optica lui Constantin Oțoiu care 
continuă să se considere fără 
obligații față de fabrică, față 
de organizația de partid din ca
re face parte, fără numeroase 
alte îndatoriri ce decurg din 
statut, să considere că este în
dreptățit să conviețuiască după 
un statut propriu.

Un al doilea „caz" al fabricii, 
asupra căruia biroul organiza
ției de bază a îndreptat dezba
terile, este cel al lui Vasile Dia
conii, Deși tînăr, deși membru 
de partid, despre mecanicul 
Diaconu ne-a fost dat să 
zim următoarele lucruri : 
participarea decît formal Ia 
ța organizației, comportare
cuvincioasă față de salariați 
(chiar și față de vîrstnici). Este

și mai slabă, 
părinții lor să 
„Trebuia mers 
și lămuriți pă- 
școlii i 
trebuit

: și să

Greutăți și mai mari, intre* 
băii și mai multe, aveau să s» 
ivească însă odată cu mutarea 
sa »n Vîlccle — Hațeg, sat de 
crescători dc vite. Aci, frecven
ța elevilor era 
fiind trimiși de I 
păzească vitele. , 
din casă în casă : 
rinții... Localul 
corespunzător. A 
na] să zugrăvesc 
școala".

Au venit apoi 
ai unui război nedrept Și che
marea dascălului sub arme. Re
întors de pe front, cu nostalgia 
unej profesii părăsite timp de 
5 ani, și-a reluat apostolatul. Bre 
1948 a fost repartizat la școala 
din Livezeni. De atunci, n-a mai 
părăsit-o. „A fost cel mai greu 
mediu școlar din fosta plasă 
Petroșani. întinderea 
era mare; frecvența 
foarte redusă 
113 - 
copiii, 
munte. Mai era o piedică de pe
trecut: " ----
minte, 
cea mai mare parte I— neavînd 
cartelă. Am intervenit la Deva, 
am bătut drumurile, zile întregi. 
Pînă la urmă, am adus personal 
sacul cu încălțăminte. Cu s- 
ceastă piedică învinsă, s-a îm
bunătățit și frecvența elevilor...'*

O problemă și mai grea frâ- 
mînta, de mult, pe dascăl : tre
buia deschisă o școală Ia Sir»-» 
duc. Distanța pînă Ia școala dia 
Livezeni era de peste 3 km. A?- 
te greutăți, alte drumuri bătu
te, alte nopți de insomnie. Da» 
școala a fost deschisă, intr-a 
fostă circiumă și cu mobilier 
împrumutat. Avea 25 de elevi. 
Azi, școala funcționează într-un 
local nou și are 60 de elevi. Cir 
aceeași strădanie a luat ființă 
și Căminul cultural din Live
zeni. Astfel, un ctitor de oa
meni devenea și ctitor de școală 
și ai unui așezămînt de cultu
ră. Dar ceea ce este, poate, cel 
mai patetic moment din bio
grafia acestuj om este lupta sa 
împotriva neștiinței de carte ® 
celor vîrstnici. Zorile socialis
mului l-au găsit pe baricadele 
acestei lupte. O luptă grea, de 
multe luni de zile, sfirșită c® 
sunetul de trîmbiță al victoriei. 
„Am biruit pentru că am perse
verat; pentru că îmi iubesc pro
fesiunea; pentru că iubesc ur
mul". Ș; astfel, 550 neștiutori 
'»e carte, au putut descifra bu- 
chia abecedarului și slova zia* 
rului...

In 1952, la capătul unui apos
tolat de aproape două decenii. 
Petru Timișan primea, cel din
ții în Valea Jiului, titlul dc în
vățător fruntaș, iar școala sa 
din Livezeni, diploma de merit.

Bucuria Iui cea mai mare a 
fost Și rărnîne însă, „pepiniera'* 
sa de oameni : nevîrstnicii săi 
elevi. De 38 de ani învață pe 
puiul de om taina de a deveni 
un om adevărat. „l-am invățel 
că nimic serios în viață nu se 
poate înfăptui fără muncă. Ta
lentul fără sudoare se ofilește 
ca floarea grădinii fără apă“. 
Ce exemplu mai viu poate ti 
dat acestor nevîrstnici, dacă n» 
propria viață a dascălului lor 1 
De aceea, sutele de maiștri, 
ingineri, medici, profesori. _ 
crescuți și educați în „pepiniera" 
Iuj de oameni se descoperă c» 
pioșenia omului recunoscător, în 
fața acestui venerabil dascăl țî 
neobosit apostol. Lui, acestui 
ctitor de oameni și de școală, 
„purtător de torțe", îi ridică ei, 
în inimile lor, statuie...

mecanicul despre care am amin
tit la începutul acestor rînduri 
că, deși se afla în fabrică, a re
fuzat să pornească o mașină 
motivînd-, după cîte am înțeles, 
că „lucrase prea mult" cu o zi 
înainte. Ca mecanic, nu-și îngri
jește mașina ; ca om are o a- 
titudine reprobabilă față de co
legi, iar ca membru de partid 
nu se situează nicidecum în 
fruntea colectivului. Mai mult, 
în viața particulară are de ase
menea, o-atitudine reprobabilă.

Aidoma ea în primul caz, 
membrul dc partid- Diaconu îm
părtășește o optică aparte des
pre îndatoririle lui, care, chipu
rile, s-ar limita la prezența 
la serviciu și încasarea unei 
remunerații bune, fără a avea 
alte îndatoriri. Aflat în fala a- 
dunării generale unde i-au fost 
arătate toate aceste abateri, 
Diaconu a săvîrșit, în .văzul tu
turor, o altă abatere prin nere- 
cunoașterea unor lipsuri eviden
te, printr-o atitudine de frondă 
față de organizația de partid 
din care face parte.

Este, repetăm, un evident me
rit a] membrilor biroului or
ganizației de bază, al majori
tății comuniștilor faptul că au 
discutat deschis aceste cazuri, In 
adunarea de partid, c-ă și-au 
exprimat deschis hotărîrea de a 
curma abaterile de orice naj 
tură, de a influența pozitiv cli
matul de muncă din fabrică. In
transigența comuniștilor este și 
ea evidentă prin sancțiunile a- 
cordate în adunarea generală a 
organizației de partid, sancțiuni 
menite să-i trezească la reali
tate pe cei care mai consi
deră că pot beneficia la infinit 
de îngăduința celor din Jur. că 
în societatea noastră pot trăi 
după un statut propriu, acela 
al căpătuielii, al intereselor 
.persona-le situate deasupra ce
lor ale colectivității.

I. MUSTAȚA
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Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 22 
grade, iar la Paring de plus 16 
grade. Minima din cursul nopții 
a fost de plus 7 grade i și, 
pcctiv, de plus 6 grade.

Pentru următoarele 24 de 
Vreme instabilă, cu cerul 
mult noros. Local, se vor
nala precipitații sub formă de 
averse dc ploaie, însoțite dc des
cărcări electrice.

Poetul revoluționar, 
lamon Erno, de la a 
naștere s-au împlinit, 
mai a.c., 60 de ani, își 
întreaga concepție de 
din mediul proletariatului, 
fiind educat la școala mișcă
rii muncitorești. Biografia sa 
este biografia unui adevărat 
comunist. Născut intr-o fa
milie de muncitori forestieri 
la Gheorghieni, Salamon 
Erno, cunoaște din propria-i 
familie, în modul cel mai di
rect, exploatarea capitalistă.

Lumea fabricilor, cea a co
loniei forestiere din Gheor
ghieni i-au înfățișat clar rea
litatea dură a existenței pro
letare. Greutăți materiale 
deosebite au intervenit în fa
milia lui Salamon Erno, mai 
ales după ce tatăl său a de
cedat și el a trebuit să urme
ze liceul și facultatea. De a- 
ceea în perioada vacanțelor, 
poetul muncea din greu ca 
zilier.

Se poate spune că asimila
rea ideilor marxiste a por
nit în capul lui Salamon 
Erno, nu numai din cărți, 
ci în primul rind din reali
tățile lumii proletare, ale gre
velor muncitorilor forestieri 
care au cuprins Valea Mure
șului în anii 1923, 1925, 1929.

In cadrul luptelor greviste, 
în desele ciocniri cu poliția 
în timpul primelor arestări, 
in bătăliile de clasă, s-a călit 
revoluționarul Salamon Ernd.

Menționăm că primele le
gături cu ideile socialismu
lui științific datează din pe
rioada anului 1929, cînd elev 
fiind în ultima clasă de liceu, 
după mărturia unui fost co
leg, ajunge să citească Ma
nifestul Partidului Comunist.

Cu toate că după termina
rea liceului dorea să se în
toarcă în colonia forestieră, 
la îndemnul mamei sale care 
visa să-l vadă avocat, se în
scrie, în 1930, la Facultatea 
de drept din Cluj. Plecarea 
la Cluj va aduce multe ele
mente noi în viața lui Sala
mon Erno, dar nimic nu v-a 
reuși să-l rupă de clasa lui 
socială, nimic nu va altera

frumusețea nobilă a iubirii 
celor năpăstuiți și asupriți. 
De la început se va încadra 
în lupta revoluționară.

încadrarea sa în mișcarea 
revoluționară antifascistă a 
studenților din Cluj coincide 
cu avîntul revoluționar al în
tregii clase muncitoare din 
România, condusă de partidul 
comunist, care va culmina cu 
luptele eroice din iarna anu
lui 1933. La Cluj, în mijlocul 
cercului literar din jurul re
vistei „Korunlc", condus 
Gaăl Gabor, s-a format

(Urmare din pag. I)

direa experienței pozitive care 
6-a acumulat.

La nivelul întreprinderilor cît 
și al județelor au avut loc adu
nări și conferințe ale comisiilor 
inginerilor și tehnicienilor. Ele 
«u demonstrat creșterea influ
enței și prestigiului acestora în 
rîndu.1 cadrelor tehnice, aportul 
lor concret la soluționarea unor 
.probleme legate de îndeplinirea 
8n mod ritmic și în condiții de 
economicitate sporită a preve
derilor din planurile de produc
ție.

Sub conducerea organizațiilor 
<le partid, comisiile inginerilor 
și tehnicienilor, au organizat 
numeroase acțiuni — informații 
între specialiști din diferite ra
muri, consfătuiri, analize, stu
dii — care au ajutat unitățile 
economice în rezolvarea unor 
probleme vizînd progresul teh
nic.

Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor a pus în 
centrul atenției sale participa
rea activă a intelectualității 
tehnice la înfăptuirea — prin- 
tir-o largă și intensă muncă ob
ștească — sarcinilor privind in
troducerea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei națio
nale. In această direcție el a 
acționat stăruitor, căutînd să 
stimuleze gîndirea creatoare, 
ingeniozitatea și energia cadre
lor tehnico-inginerești din în
treprinderi și instituții îneît 
prevederile din planurile tehni
ce și de cercetare să fie inte
gra) soluționate. Numai în pe
rioada 1966—1971 au fost orga
nizate, în comun cu ministerele, 
cu organele centrale de stat și u- 
niunile sindicatelor pe ramură, 
peste 500 manifestări în
®u fost 
sențiale 
domenii 
Produse
ce și funcționale ridicate, intro
ducerea de tehnologii avansa
te, mecanizarea și automatiza
rea diverselor operații și pro
cese tehnologice, producerea și 
utilizarea de noi materiale și

18,30

sala de lectură, la ora 19, seară 
literară „Eminescit — luceafărul 
poeziei românești".

poetul Salamon Erno: Revista 
comunistă i-a oferit posibili
tatea de a sluji cauza dragă 
lui, a apropierii și înfrățirii 
dintre români și maghiari, 
publicindu-i traduceri foarte 
reușite 
Mihail 
I strati, 
Barbu, 
afară de traduceri, poetul a 
militat cu puterea versului 
pentru ideea înfrățirii româ- 
no-maghiare.

Activitatea literară a stu
dentului clujean se împletește 
strîns cu cea revoluționară. 
La Cluj, Salamon Erno audia- 
ză conferințe, ia parte la se- 
minarii ideologice, citește 
multă literatură marxistă ile
gală. Toate acestea îl ajută la 
însușirea materialismului dia
lectic.

In desele deplasări de la 
Cluj in localitatea natală, 
transporta celor de acolo ma
teriale ilegale. La 7 noiembrie 
1932 va fi arestat împreună 
cu alți comuniști și internat 
în închisoarea din Miercurea 
Ciuc. Va fi eliberat după o 
grevă a foamei de 6 zile și i- 
me.diat ia parte la pregătirea 
grevelor ce aveau să izbuc
nească la întreprinderile fo
restiere din Gheorghieni. Va 
fi din nou arestat, dar, din 
lipsă de dovezi, va fi achitat.

Din cauza situației grele

materiale, este nevoit să-și 
întrerupă studiile universita
re. Din cauza deselor perche
ziții va pleca la Brașov unde 
cu greu va găsi de lucru la 
ziarul „Brassoi Lapok". Folo- 
sindu-se aici, ca reporter, de 
posibilitățile legale 
cauza Partidului 
Român, publicînd
despre grevele muncitorilor, 
asistând la procesele comu
niștilor cărora le transmitea 
vești, îndeplinind diferite 
siuni de. partid.

Impresionat de bătălia 
15—16 februarie 1933 de 
Grvvița, poetul va cîntă 
versuri vibrante dreapta ridi
care la luptă a muncitorimii 
ceferiste. Mai târziu, în 1934. 
Salamon Erno cutreieră fora 
difuzînd publicația comunistă 
„Korunk". Pînă la urmă se 
stabilește la Tg. Mureș unde 
continuă să publice versuri, 
poeme, traduceri, dar conco
mitent luînd parte cu dăruire 
și pasiune la lupta ilegală de 
partid.

In 1937 ii apare, la Tg. Mu
reș, volumul de versuri 
„Soarta minunată", iar în 
1938 volumul „In pragul să
racilor". Versurile sale cu un 
conținut antifascist valorifi
că tradițiile cîntecului și ba
ladei populare.

Veșnic hăituit de autorită
țile horthiste, fără muncă, 
Salamon, după ce s-a împotri
vit dictatului de la Viena, la
26 mai 1942, cînd abia îm
plinise 30 de ani, își scrie 
„Testamentul", document re
velator al consecvenței sale 
revoluționare. Atașamentul 
fără margini față de clasa 
muncitoare, al cărei fiu s-a 
socotit pînă la asasinarea sa 
de către fasciștii horthiști, la
27 februarie 1943, este precis 
conturat de poet.

„Cred — notează poetul — 
în cei ce muncesc, pentru că 
au suferit nedreptatea, au 
fost jefuiți, au fost înșelați, 
au fost batjocoriți; au robit, 

■au zăcut în bezna inculturii, 
au fost chinuiți de boli și au 
flămînzit".

Soarele răsare la ora 4,44 ți 
apune la ora 19,40.

Zile trecute din an
Zile rămase — 226.

Stelian POPESCU

Elaborat de catedra de 
cialism științific a Institutului 
Politehnic din București, cursul 
pune Ia îndemîna studenților — 
precum și a unor largi cercuri 
de cititori — un util instru
ment de lucru, menit să înles
nească cunoașterea și înțelege
rea proceselor și fenomenelor 
social-politice proprii lumii con
temporane. O mare parte din 
sumarul cursului este consa
crată problemelor revoluției so
cialiste, procesului revoluționar 
In România, politicii marxist- 
leniniste, creatoare, interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român de construire în patria 
noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de fău
rire a premiselor trecerii trep
tate la comunism.

„Ziua internațională dc 
daritaic cu popoarele din 
nam, Cambodgia și Laos" 
clamată de Consiliul Mondial al 
Păcii ca omagiu lui Ho Și Min
— cu prilejul celei dc a 80-a 
■aniversări a nașterii; 1890 — 
S-a născut Ho Și Min, președin
tele R. D. Vietnam, președinte 
al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam (m. 3. IX. 
1969); 1922 — Se împlinesc 50 
de ani de la crearea organizației 
de pionieri „V. I. Lenin"; 1825
— A murit filozoful și econo
mistul lrancez Claude-Henri de 
Saint Simon (n. 1760); 1915 — 
S-a năsetit Elena Pavcl, luptă
toare comunistă (m. 1943);
1899 —- S-a născut Lothar Ră- 
dăceanu, militant de seamă al 
mișcării muncitorești din Româ
nia (m. 1955); 1910 — S-a năs
cut pictorul Ion Țuciilcscu (m. 
1962); 1895 — A murit poetul 
revoluționar cubanez Jose Marii, 
căzut în lupta pentru indepen
dența țării.

CLUBURI — Aninoasa i La 
ora 17, tema de educație știin
țifică ' „Cucerirea cosmosului de 
către om"; Vulcan: La ora 18, 
informarea despre „Politica ex
ternă a României, oglindă fi
delă a principiilor de democra
ție, dreptate și echitate"; Lonea / 
La cabinetul de științe sociale al 
E. M. Lonea se prezintă expu
nerea „România socialistă 
perspectiva cincinalului".

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aventuri în Ontario; Re
publica : Departe de lumea dez
lănțuită; PETR1LA : Turnul de 
aramă; LONEA — Minerul t 
Decolarea; ANINOASA : Iluzii; 
VULCAN : Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte; LU- 
PF.NI — Cultural: Mirii anu
lui II; BARBATF.NI : Secretul 
de la Santa Vittoria; URI
CANI : Acuzatul nu s-a prezen
tat.

NOUTĂȚI
ÎN LIBRĂRII

CASA DE CULTURA Petro
șani. In sala de lectură, la ora 
18,30, tema „Prin orașul Bucu
rești" din ciclul „Să ne cunoaș
tem patria"; La ora 18, în sala 
mica, o dezbatere privind legis
lația și sindicatele; Uricani t In

Centrul de librării Deva co
munică lucrările intrate în libră
rii în perioada 8—13 mai : Per
fecționarea relațiilor de produc
ție, a organizării și conducerii 
economiei; Istoria filozofiei; I. 
Drăghici, Esența vieții; I. Bar- 
natki, Desulfarea formelor oțe
lurilor; Mainard H. B., Condu
cerea activității economice; Ovî- 
dius, Metamorfoze; Igor Achi- 
nușchin, Biologie distractivă; 
M. Sadoveanu, Povestiri; B. Apc- 
lenianu, Edison; I. L. Caragiale, 
Teatru; Yokai Mor, 'Omul de 
aur; Ch. Ford, Istoria Holly- 
woodului.

In jurul orei 9,00 Posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct de la Ate
neul Român, ședința de deschi
dere a Conferinței pe țară a 

■ inginerilor și tehnicienilor; 10,30 
Vetre folclorice : „De la Dunăre 
la mare" — cîntcce și jocuri 
populare din județul Constanța; 
11,00 Curs de limba germană — 
lecția a 16-a; 11,30 Film serial 
pentru copii : „Aii 
Episodul „Furtuna 
11,45 Pagini de umor : 
pectivă Buster Keaton (II); 12,30 
Telejurnal; 15,00 Tenis dc cîmp : 
România — Iran (sferturile dc 
finală ale Cupei Davis). Trans
misiune directa de la Arena Pro
gresul; 17,35 Artă plastică. Ex
poziția republicană de pictură și 
sculptură — 1972 (I); 17,55
Stop-cadru; 18,20 Momente din 
istoria mr ii ușoare românești. 
Cupletul și începuturile teatrului 
dc revistă; 18,35 Satul contempo
ran. Școala în peisajul satului de 
azi; 19,00 Cunoașteți’’ legile ?; 
19,15 Tragerea Loto; 19.20 1 001 
dc seri ; „Crăiasa zăpezii" (VI); 
19,30 Telejurnal; 20,00 Campio
natele europene de haltere — 
categoria semigrea. Transmisiune 
directă din sala sporturilor dc 
la Constanța; 20,30 Film artis
tic : „Canarul și viscolul"; 22,05 
Revista literară TV; 22,45 „24 
de orc". Din țările socialiste.

10,05 Popas folcloric in Mehe
dinți și Gorj; 10,30 Opereta 
„Soarele Londrei" de Florin Co
mișel (seleețiuni); 10,50 Piese in
strumentale; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,05 Din muzica popoa
relor; 11,15 Pe teme juridice;
11.25 Odă României — cîntecc 
și versuri; 12,00 Cîntă Ilon.i 
Moțica și Peter Krauss; 12,15 
Recital Boris Cristoff; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferai; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13.30 Scrisori către co 
pii; 13,40 Melodii dc ieri și dc 
azi; 14,00 Compozitorul săptă- 
mînii; 14,41 Piese pentru fanfa
ră de Ion Totan; 15,00 Buletin 
de știri; 
noniică; 
zică de 
jurnal;
16.25 Cîntă Julius
16,35 Concert de muzică popii 
Iară; 16,50 Publicitate; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Melodii de 
Elly Roman; 17,40 Radiocabi 
net de informare și documen
tare; 18,00 Orele serii; 20.CC 
Tableta de seară; 20,05' Teatru 
radiofonic. Premiera : „Descope
rirea familiei", dramatizare dc 
Virgil Stoenescu după romanul 
lui Ion Brad; 21,20 Bijuterii mu
zicale; 21,45 Din pîlnia gramo
fonului; 22,00 Radiojurnal: 22.30 
Concert de seară; 22,55 Moment 
poetic 23,00 Concert dc seară 
(continuare); 24,00 Buletin dc 
știri; 0,03—6,00 Estrajda noc 
turnă.

VINERI 19 MAI
PROGRAMUL I: 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pămîntului românesc 
(reluare); 10.00 Buletin de știri;

înlocuitori, organizarea științifi
că a producției și a muncii etc. 
însușite de ministere și de or
gane centrale, concluziile și re
comandările cu care s-au înche
iat aceste manifestări s-au do
vedit de o autentică utilitate în 
creșterea eficienței muncii pro
ductive.

In municipiul Petroșani, cele 
18 comisii ale inginerilor și teh
nicienilor. în cadrul cărora ac
tivează peste ’200 membri, des
fășoară o susținută activitate 
pentru atragerea tuturor cadre
lor tehnice din unitățile econo
mice la studierea și aplicarea 
măsurilor menite să asigure 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan pentru perfecționarea 
procesului de producție.

Membrii acestor comisii ajută 
în mod concret cercurile inova
torilor din întreprinderi, pen
tru ca inovațiile aflate în faza 
de propuneri să fie rezolvate, 
iar temele prevăzute în planu
rile tematice să-și găsească ma
terializarea necesară.

In scopul îmbunătățirii indi
catorilor din planul tehnic al 
unităților miniere, comisiile in
ginerilor și tehnicienilor împre
ună cu comitetele sindicatelor 
șț conducerile tehnice analizea
ză în permanență factorii care 
determină realizarea acestora, 
urmărind valorificarea tuturor 
rezervelor în scopul realizării 
tuturor indicatorilor tehnico- 
economici.

Prin acțiunile întreprinse pen
tru organizarea mai bună a ac
tivității la fronturile de lucru 
în subteran și pe șantierele de 
construcții, prin folosirea rațio
nală a mașinilor și agregalelor 
din dotare, a timpului de lucru 
și îmbunătățirea disciplinei în 
muncă, cadrele tehnice, cuprin
se în comisiile inginerilor și teh
nicienilor, își aduc o importan
tă contribuție la realizarea sar
cinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere.

Evident. în activitatea C.N.I.T., 
a secțiilor sale, au existat și nu
meroase lipsuri pe care parti- 
cipanții la conferință, cu sigu
ranță că nu le vor trece cu ve
derea. Intelectualitatea tehnică 
— însușindu-și întrutotul vas-

tul program elaborat de 
de-al X-lea Congres al partidu
lui consideră că sarcina sa fun
damentală este de a milita per
manent și neobosit pentru o 
participare activă a fiecărui ca
dru tehnic Ia îndeplinirea rit
mică a planului de stat, la toți 
indicatorii, inginerii și tehnici
enii văzînd in acest program un 
vast ci mp de afirmare a capa
cității și măiestriei lor profesio
nale.

Eveniment cu prof unde semni
ficații în viața intelectualității 
tehnice din țara noastră — 
Conferința inginerilor și tehni
cienilor, așteptată cu viu interes 
de masa largă a inginerilor și 
tehnicienilor, urmează ca pe 
baza hotărîrilor partidului și a 
Rezoluției Congresului U.G.S.R., 
să stabilească orientarea gene
rală a activității obștești a ca
drelor tehnice, modalitățile prin 
care să se acționeze operativ 
pentru promovarea largă a Pro
gresului tehnic, dezvoltarea cer
cetării științifice pe baza unor 
programe prioritare, extinderea 
proceselor tehnologice avansate, 
asimilarea de noi produse ■ în 
pas cu cerințele revoluției teh- 
nieo-științifice, cu exigențele 
pieței interne și externe, per
fecționarea cunoștințelor mun
citorilor, inginerilor și tehnici
enilor, creșterea eficienței între
gii activități economice.

Inginerii și tehnicienii — i- 
denitificați în aspirații și țeluri 
cu clasa muncitoare, clasă con
ducătoare în stat — conlucrea
ză activ și creator cu toți cei
lalți oameni ai muncii pentru 
realizarea de bunuri materiale 
și spirituale, pentru ridicarea 
nivelului de viață și cultură al 
întregului popor. Ca o expresie 
a legăturilor indestructibile 
dintre clasa muncitoare și inte
lectualitatea tehnică, activitatea 
obștească a 
cienilor se 
drill și sub 
telor, îneît 
gate să se 
sporite la înfăptuirea programu
lui Partidului Comunist Ro
mân de construire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te.

Toată lumea cunoaște acest 
proverb. De aceea sîntem si
guri că îl cunosc și 
de la cooperativa 
din Petroșani, căci, 
l-ar fi cunoscut, nu 
tît de mult să-1 „experimen
teze" pe seama I.G.L. Petro
șani, care a executat lucrări
le de modernizare a magazi
nului de confecții pentru 
bărbați, aparținând de O.C.L. 
produse industriale.

Cum le-a venit năstrușnica 
idee cu „experimentarea" ? 
Foarte simplu I Nici coopera
torii în cauză nu și-au ima
ginat că poate exista atîta 
simplitate.

Primind comanda pentru 
executarea lucrărilor impuse 
de modernizarea unității a- 
mintite, I.G.L. Petroșani a 
trecut la treabă încă din 
toamna anului trecut. Viteza 
de „melc" cu care sectorul 
I.G.L. a executat lucrările, 
desfășurate pe parcursul unei 
circa jumătăți de an, a fost 
aproape uitată în momentul 
cînd întreprinderea cu care 
s-a contractat lucrarea a pre
zentat publicului noul maga
zin „Modern".

Cetățenii care treceau pe 
strada principală admirau u- 
nitatea, minunîndu-se de așa 
„bijuterie".

Deci, se poate lucra și bine, 
iar magazinul e frumos, n-ai 
ce zice 1 Vitrine mari, ba 
chiar și firmă luminoasă. Ei, 
dar de-aici. de la această fir
mă pornește și necazul din 
proverb. Despre ce necaz e 
vorba ?

Oricine poate vedea la ora 
actuală că tencuiala și zugră
veala copertinei este in ma
re parte degradată.

Cauzele nu trebuie căutate 
la-I.G.L.,‘care, respectind pro
iectul întocmit pentru moder
nizarea magazinului, a con
struit copertina cu pricina 
pentru protejarea fațadei și a 
vitrinelor, ci, la secția de fir
me luminoase din cadrul co
operativei meșteșugărești „U- 
nirea". De ce tocmai la a- 
ceastă unitate ? Fiindcă secția 
respectivă, la comanda O.C.L. 
produse industriale, a montat 
deasupra copertinei 12 litere 
care reproduc de două ori nu
mele magazinului MODERN.

Lucrătorii de la secția a- 
mintită au găurit tabla zin- 
cată ce învelea copertina, fă
ră să cositorească cu atenție 
locurile perforate. Ploile den
se care au căzut în ultimele 
zile s-au infiltrat apoi dis- 
trugînd tencuiala și zugră
veala copertinei. Iată deci, 
cum, prin neglijența și lucra
rea de mântuială a cooperato
rilor 
trus 
inte 
șani

Experimentînd spusele pro
verbului pe seama întreprin
derii care a executat moder
nizarea magazinului de con
fecții, lucrătorii de la secția 
de firme luminoase și-au fă
cut singuri de data aceasta u- 
na din cele mai proaste 
clame.

Dar, ce să-i faci ? Așa 
întîmplă cînd unii dreg 
alții strică.

Totuși cine va suporta chel
tuielile de remediere 
gradărilor produse la 
zinul MODERN din 
șani ?

gestiile acestora. Dînsul e un 
cadru temeinic pregătit, autori
tar (asta e foarte bine !), un 
tehnician calculat, chibzuit în 
tot ceea ce întreprinde. Mai 
multă apropiere, mai multă în
țelegere Ia greu și Ia bucurie 
față de oameni, nu va fi însă 
în detrimentul nimănui.

Ne-am interesat și de alte 
aspecte ale organizării procesu
lui de producție, încă nepuse la 
punct așa cum ar trebui. Mai 
șchioapătă, uneori, ritmul apro
vizionării cu cele trebuincioase 
a formațiilor de lucru. Din pri
cina unor „pauze" în alimenta
rea cu material lemnos a aba
tajului cameră nr. 7, în schim
bul II al zilei de 19 aprilie s-au 
dus pe apa Sîmbetei 30 de va- 
gonete cu cărbune, iar în 27 a- 
prilie, în schimbul III, la „ca
mera" nr. 4, cam tot atîtca to
ne au avut aceeași soartă... In 
15 aprilie s-au pierdut, cu seni
nătate (din nefericire...) două 
schimburi din cauza unui an
grenaj defect la transportorul 
de la abatajul frontal din stra
tul 7, blocul IV. care n-a putut 
fi înlocuit la timp. Maistrul 
miner Nicolae Ungurcanu ne-a 
spus că ar fi trebuit să se gă-

sească un angrenaj de rezervă 
Ia fața locului; mai ales că în 
altă parte (la 2 vest, de unde 
de fapt s-a și adus, dar cu pa
guba de rigoare...) acesta era 
disponibil. Ce a oprit factorii 
în cauză să-1 ducă Ia vreme la 
locul cuvenit ? Lipsa de interes? 
Partea electromecanică a secto
rului trebuie să arate mai multă 
preocupare pentru efectuarea la 
momentul oportun a reviziilor, 
reparațiilor și întreținerii utila
jelor, să-și creeze încontinuu un 
stoc de rezervă din piese dc 
schimb existente Ia magazia ex
ploatării. După cîte știm, aici 
lucrează lăcătuși buni, care sînt 
în stare să remedieze cu promp
titudine orice defecțiune sur
venită. Maistrul minier ni s-a 
maj plîns că revizia ghidajelor 
la puțurile 7 vest și 4, execu- 
tîndu-se în toiul producției, de
reglează serios „pulsul" extrac
tiv. Ne-am interesat la condu
cerea minei și am primit asigu
rările că „începînd de azi chiar 
(11 mai a.c.) revizia ghidajelor 
Ia puțurile respective se face 
de Ia ora 6 dimineața". Așa da !

Șefii de brigadă loan Șinca, 
Valeriu Dănilă, și alții, ne-au 
relatat că de multe ori minerii 
au necazuri cu perforatoarele, 
ciocanele de abataj, joagărele,

scoase la 
ții. Cînd 
— două, 
ele n-ar 
cunoaștem, la suprafață există 
un stand de încercare unde, de 
față cu muncitorii, se supun pro
belor 
venit 
decîl 
doar 
vului 
rului 
tă, dar și îngrijirea 
de abataj, a 
etc. de către minerii înșiși e 
nevoie să-și sporească virtuțile!

Șeful de sector ne-a făcut de
clarația îmbucurătoare că ac
tivitatea sectorului III e Pe ca
le de a-și recîștiga cadența nor
mală, că au fost întreprinse toa
te măsurile pentru ca, încă din 
luna curentă, sarcinile de plan 
să fie îndeplinite Mina Vulcan 
a început să se „pună pe pieioa» 
re“, cum se spune, să-și reali
zeze în mod ritmic cantitatea 
de cărbune prevăzută să fie ex
trasă. Așteptăm ca sectorul III 
să fie printre primele ei colec
tive care — prin bilanțul rezul
tatelor pozitive — s-o sprijine 
în această lăudabilă tentativă de 
redresare totală.

uneltele la care s-a inter- 
și nu li se dă „cale liberă" 
celor în bună stare. Fără, 
și poate, și munca elccti- 
de intervenție al atclie- 

minei se cere îmbunătăți- 
ciocanelor 

perforatoarelor

C. H.

pennanent clicnții. Curățenia c desă- 
vîrșită. Aprovizionarea, după afir
mațiile celor cu care-am stat de 
vorbă, corespunde. Nu întrutotul, 
dar corespunde. Că lipsesc unele 
preparate de carne (ne încunoștința 
un grup de gospodine), că sortimen
tul de băuturi e cam sărac (țin să 
ne pună la curent cîțiva „gospo- 
dini"), e adevărat. „Dar, nu e cu 
supărare" — am aflat.

Pe responsabilul unității, Petru 
Galea, l-am aflat în fața unui te- 
gistru de cifre și chitanțe. Răsfoia, 
nota, confrunta. L-am deranjat pen
tru moment, cu scuzele de rigoare.

— Magazinul pe care-1 conduceți, 
tovarășe Galca, e mereu așa cum 
îl știam demult. Adică, bine pus la 
punct. O singură întrebare : există 
ceva care vă nemulțumește ?

— Da. Și încă ceva la care noi 
n-avem cum să răspundem favorabil. 
E vorba de pîine. Ce să facem ? 
Dc cele mai multe ori, pîinea e sub 
orice nivel. Crudă, sau cu impuri
tăți... Ceea ce deranjează e că azi, 
de exemplu, vine pîine bună, apre
ciată de cumpărători, iar mîine, alt 
fel de pîine refuzată 
Ori, asta denotă ceva, 
un schimb, la fabrica 
face pe deplin datoria, 
puțin. Lucru neglijent,

lă 1 De ce ? Și spuncți-mi, cc să » 
răspund oamenilor ? Sau pot să ic- 
fuz întreaga comandă, lipsind oame
nii de pîinea zilnică ? Nu pot. Sau 
cornurile. Foarte multe sînt prea 
lari, prea arse. Nu ne mai intere
sează, oare, și sănătatea copiilor 
noștri ? Covrigii ? Sub gramaj ! Mici, 
pietroși, prea pietroși ! Ei, vedeți ?! 
Și pentru a-și întări cuvintele, Pe
tru Calea ne arată, fără satisfacție, 
cu vădită afectare, o pîine necores
punzătoare, un corn ars, un covrig 
sub gramaj. Le privim. Ii înțelegem 
indignarea.

— Altceva, tovarășe Galea ?
— Toate bune...
Cînd cineva, conchizînd, îți spune 

că „toate-s bune" mai e nevoie, 
oare, să cauți un alt final reporta
jului ?

Gimnastica pentru toți.
Cravatele roșii. 
Viața satului.
Să înțelegem muzica.
De strajă patriei.
Emisiune în limba
Teles port.
Fotbal: România 
marca (meci retur 
minariile turneului 
T ransmisiune directă de 
Stadionul „23 August".
Rapsodie românească... (lnter- 
viziune).
1001 de seri. Felix motanul.

maghiară.

— Dane- 
in preli- 
olimpic). 

la

19,15
19,20
19.30
20,10
20,25
20.30

21,20

19,20
19.30 Telejurnal.
20,00 Campionatele europene de 

haltere. Transmisiune din 
Constanța.

20.30 Reportajul săptămînii: „Unu 
plus unu, plus unu, plus unu".

20,50 Film artistic:' „Frumoasa din 
Cadix". Cit: Luis Mariano, 
Carmen Sevilla.

22,25 Telejurnal. Sport.

Ecranul. Emisiune de actuali
tate și critică cinematografică. 
In întîmpinarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român.
Avanpremieră.
1001 de seri. Felix motanul. 
Telejurnal.
Reportaj TV. 
Publicitate.
Film serial: „Salut Germain" 
— episodul II.
Drumuri in istorie. Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România (l). Columna.
Să înțelegem muzica. 
„24 dc ore".
Contraste în lumea capitalu
lui.

MARȚI 23 MAI

9,00

9,05
10,00 rusă, Lecția

LUNI 22 MAI 10,30

21,33

ceză. Lecția a 16-a — reluare. 
'0 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Cum vorbim.
'5 Steaua Polară. Cabinet de o- 

rientare școlară și profesio
nală.

'5 Interpreții și rolurile lor. Te
norul Cornel Stavru.

5 Universitatea TV.
'0 1001 de seri. Felix motanul.
10 Telejurnal.
:0 Seară de teatru: „Zestrea" 

de Paul Evcrac.
Tclcglob. Cuba — reportaj 
filmat.
Vedete ale muzicii ușoare, 
„24 de ore".

(partea a doua).
Timp și anotimp în agricul
tură.
Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.
Tragerea Pronoexprcs.
Oameni și fapte.
1001 de seri .Felix motanul.

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Prietenii lui Așchiuță — emi-

PROGRAMUL

19,20
19,30
20,00
20,15
21,00

9,00

MIERCURI 24 MAI

16,30—17,00 Curs de limba 
Lecția a 15-a — reluare. 
Deschiderea emisiunii. 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 
Căminul.

17,35
17,40

18,00

rusa. 10,55
11,35

Deschiderea emisiunii tie di
mineață. Telex.
T eleșcoală.
Curs dc limba
a 16-a.
Ex-Terra ’72. Tema : Ingcnius 
('!■ .
Căminul (reluare).
Film serial: 
și un cîine" 
luare. 
Telejurnal.

„Patru tanchiști
(XIV) — re-

Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.
Teleglob : Cuba (reluare).
Portativ ’72 (reluare).
Desen animat.
Curs de limba franceză. Lec
ția a 17-a.
Tclecinemateca pentru copii 
și tineret.
Telejurnal.
Teleșcoală.

pentru 
săptămîna 

viitoare
22,45

Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Emisiune în limba 
maghiară.
In întîmpinarea Conferinței 
Naționale a P.C.R.
Dansuri din opere cu soliștii 
și ansamblul dc balet al Tea
trului muzical
1 001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Tinerii despre
Pagini de umor: Buster Kea
ton (III).
Mai aveți o întrebare ?
Iugoslavia. De la lupta de e- 
liberare la construirea socialis
mului. Film documentar.
„24 de ore".

din Constanța. 
Felix motanul.

ci înșiși.

VINERI 26 MAI

21,30

de limba fran-

12,00
15.30
16,30—17,00 Curs de limba engle

ză. Lecția a 16-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii dc du- 

pă-amiază. O viață pentru o 
idee. Otto Julievici Schmid

21,43

Telejurnal:
Tclecmematcca: 
tulburi. O producție a stu
diourilor argentinienc.
Muzică ușoară interpretată de 
soliști ai Teatrului Muzical 
din Galați.
Prim plan. Dr.
Kolozsvary.
„24 de ore".
Finala „Cupei 
fotbal: Dinamo

Curg apele

ing. Zoi tan

cupelor" la 
Moscova —

9,30
10,00

11,30

siune pentru preșcolari. 
România în lume (reluare).
Curs de limba engleză. Lec
ția a 17-a.
Tclecinemateca: Curg apele 
tulburi (reluare).
Portativ — revista muzicii 
ușoare TV (reluare).
Telejurnal.

— 17,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 16-a — re
luare.

9,00

9,05

9,45
10,00

10,43

Dcschiderea emisiunii de 
mincață. Telex.
Mai aveți o întrebare ? (re
luare).
Medalion : Grigoraș Dinicu. 
Curs de limba germană. Lec
ția a 17-a.
Film serial pentru copii: Aii 
și Cămila (reluare). Episodul 
„Omul cu trei degete".
Pagini de umor: Buster Kea
ton (UI) — reluare.

di-

11.35 Universitatea TV (reluare).
12,20 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17,30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază.
17.35 Arta plastică: Expoziția repu

blicană de pictură și sculptu
ră 1972 (II).

17,50 Stop-cadru
18,15 ‘

re). Ion Creangă (1). 
De vorbă cu gospodinele. 
Telcenciclopedie (reluare). 
Ancheta TV : Cazul d< 
Erata (reluare).
Concert de 
Emisiune de
Telejurnal.

buzunar. 
educație sanitară.

18,35
19,00

20,20

21,30

22,35

9,00

9,05

Studioul artistului amator. 
Sărbătoare la Dăișoara.
Satul contemporan.
Pentru sănătatea dv. Alimen
tația și atcroscleroza.
Tragerea Loto.
1001 de seri. Felix motanul. 
Telejurnal.
Drumuri în istorie. Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România (II). Priviți mărețe 
umbre...
Film artistic: „O fereastră 
deschisă spre cer" — produc
ție a studiourilor din R. 
Ungară.
Ancheta TV: Cazul de
Frata.
„24 de ore".

P.

la

di-Deschiderea emisiunii de 
mincață. Telex.
Biblioteca pentru toți (relua-

11,35
12.15
12.30
16.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Emisiune în limba 
germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
18,50 Săptămîna în imagini.
19,20
19.30
20,10
20.15
21.15

22,20

22,40
22,50

1001 de seri. Felix motanul. 
T elejurnal.
Avanpremieră. 
Tcleenciclopedia.
Telcdivertismeni. Cînd eram 
copii odată. In distribuție: 
Margareta Pîslaru, Dem. Ra
dulescu, Stefan Bănică, Coca 
Andronescu, Nicu Constantin, 
Maria Mitrache. Mihai Fotino. 
Coca Enescu, Emil Popescu, 
Cornel Constantinul, Mihai 
Mereuță, Mihai Stoenescu și 
Puiu Călinescu.
Vedete ale muzicii ușoare. As
tăzi Hary Belafonle și Diana 
Ross.
Telejurnal.
Romanțe și cîntcce lăutărești 
cu Ilinca Nițulescu și Romica 

Puceanu.
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începutul războiului
AUSTRIA kt

Ciclu de manifestări (Agerpres). — Mi-

consacrate României
★

Ș' 
ai

cele două slate germane, 
tul vest-berlinez

să încete- 
porturilor 
de război
D. Viet-

șasea navă de acest fel, portavionul 
„Saratoga", care a plecat la 10 a- 
prilie de la baza navală Mayport 
(Florida), s-a alăturat, joi diminea
ța, pentru prima dată, acțiunilor 
militare întreprinse în Vietnam de 
aviația flotei a 7-a.

Associated Presse apreciază că a- 
ceasta reprezintă cea mai mare con
centrare de forțe aero-navale ame
ricane de la 
din Vietnam.

transmite : Joi a sosit la Paris 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită in 
Fran(a, la invitația Partidului 
Comunist Francez.

Pe aeroportul Le Boiirget, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Raymond Guyot, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F., 
Henri Rol-Tanguy, membru al 
C.C. al P.C.F., activiști ai P.C.F.

Au fost, de asemenea, de față 
ambasadorul României Ia Pa

In cursul după-amiezii, dele
gația P.C.R., însoțită de Henri 
Rol-Tanguy, a depus o jerbă de 
flori la cimitirul Ivry, la mor
mintele unor luptători români 
care au participat la Rezistenta 
franceză.

In continuare, au avut loc 
convorbiri între delegația P.C.R, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, și o delegație a 
P.C.F., condusă de tovarășul 
Raymond Guyot, din care au 
făcut parte Jean Kanapa 
Henri Rol-Tanguy, membri 
C.C. al P.C.F.

VIETNAMUL DE SUD 18 (A- 
gerpres). — Agenția France Presse 
informează că în zona Trang Bang, 
la aproximativ 40 km vest dc Sai
gon, au avut loc angajări violente 
între forțele F.N.L. și trupele sai- 
goneze. Patrioții au bombardat cu 
rachete orașul Trang Bang, provo- 
cînd pierderi inamicului. Agenția 
U.P.I. relatează că, în zona ora
șului Kontum, forțele antiaeriene ale 
patrioților sud-vietnamezi au lovit 
lin avion american de transport, de 
tip „C-130", în această împrejurare 
picrzîndu-și viața șapte dintre cei 
nouă membri ai echipajului. In zona 
orașului Pleiku, în regiuilea Platou- 
rilor înalte, patrioții au aruncat în 
aer un depozit de muniții, iar la 
Hue un pod, întrerupînd traficul pe 
principala cale de legătură cu baza 
de la Da Nang.

Conferința internațională
sindicală a minerilor

In urma votului clin Bundestag

Vz

©

&

©

VIENA 18 — Corespondentul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite: La Hellein, străveche așezare din imediata 
apropiere a Salzburgului, se desfășoară, începînd de 
miercuri, un ciclu de manifestări consacrate României.

Situat într-un îneîntător cadru alpin, pe valea rîului 
Salzach, Hallein-ul s-a dezvoltat, mai ales începînd din se
colul al XIII-lea, în jurul salinelor care prelucrau zăcămin
tele de sare din muntele Duerrnberg. Astăzi, Hallein-ul este 
cel mai important centru industrial din landul Salzburg.

Programul manifestărilor oferă locuitorilor orașului Hal- 
lein o expoziție care prezintă frumusețea peisajului româ
nesc și treptele înfloririi sale în anii socialismului, o expo
ziție de carte românească, concerte de muzică populară, o 
gală de filme. In școlile din localitate se desfășoară, în a- 
ceste zile, concursul „Cunoașteți România", dotat cu premii.

Interesul și atenția de care se bucură manifestările ro
mânești din partea autorităților locale sînt subliniate de 
faptul că expoziția „România astăzi" este găzduită în vesti
tul „Keltenmuseum", care deține obiecte de mare valoare, 
multe din ele unice în lume, privind civilizația și cultura 
populației de pe aceste meleaguri, precum și dc faptul că în 
pregătirea concursului „Cunoașteți România" în școlile din 
Hallein au fost predate ore speciale despre țara noastră.

HANOI 18 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că joi forțele ar
mate și populația din provinciile 
Thanh Hao și Ha Bac, din R. D. 
Vietnam, au doborît 5 avioane a- 
mericane participante la raidurile 
asupra capitalei R. D. Vietnam, 
Hanoi, precum și asupra unor zone 
populate din provinciile menționa
te. Miercuri, un alt avion american 
a fost distrus de artileria antiae
riană a R. D. Vietnam deasupra 
provinciei Thanh Hoa. Astfel, nu
mărul aparatelor de zbor americane 
doborîte deasupra R. D. Vietnam 
se ridică, în prezent, la 3 579.

HANOI 18
nisterul Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care se arată că, la 16 mai, 
aviația Statelor Unite a continuat 
raidurile sale asupra R. D. Vietnam, 
bombardînd zone dens -populate din 
împrejurimile orașelor Haifong și 
Vinh, iar flota a 7-a a S.U.A. a 
continuat să efectueze bombarda
mente de artilerie asupra localități
lor de coastă, provocînd numeroase 
victime în rîndul populației civile, 
distrugînd locuințe și baraje dc pe 
rîurile nord-vietnameze, transmite a- 
genția VNA. Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam condam
nă energic aceste acte de agresiune 
și cere guvernului S.U.A. 
ze blocada și minarea 
R.D.V. și celelalte acțiuni 
îndreptate împotriva R.
nam.

SOFIA 18. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : La Sofia 
a luat sfîrșit cea de-a șasea 
Conferință internațională sin
dicală a minerilor, la care au 
participat reprezentanți ai u- 
nor organizații profesionale 
miniere din numeroase țări 
ale lumii.

La lucrările conferinței a 
luat parte și o delegație a U- 
niunii sindicatelor minerilor, 
geologilor, energeticienilor, și 
petroliștilor din România, 
condusă de Petre Furdui, 
președintele uniunii.

In cele șase zile ale confe
rinței, au fost dezbătute pro
bleme social-politice actuale 
legate de viața și munca mi
nerilor din întreaga lume.

Printre documentele adop
tate de participant» la con
ferință se află o rezoluție în 
care sînt condamnate noile 
acte ale S.U.A. de escaladare 
a războiului în Indochina, 
este exprimată solidaritatea 
cu toți cei ce luptă pentru li
bertate și independenta na
țională a popoarelor și este 
lansat un apel către mineri

și sindicatele lor să-și strîngă 
cît mai mult rîndurile în 
lupta pentru progres social.

Conferința a ales noul comi
tet de administrație al Uni
unii Internaționale a Sin
dicatelor Miniere, printre 
cărei membri se află și 
prezentantul minerilor 
mâni. Petre Furdui.

Cu prilejul unei conferințe 
de presă, organizate la închi
derea lucrărilor reuniunii, 
Attilîo Francini, secretar ge
neral ai Uniunii Internatio
nale a Sindicatelor Miniere 
— U.I.S.M., răspunzînd unei 
întrebări puse de corespon
dentul „Agerpres" la Sofia, a 
subliniat aportul substanțial al 
delegației noastre la îmbună
tățirea conținutului docu
mentelor adoptate de confe
rință. Prin expunerile făcute, 
despre viața și munca mine
rilor români, a subliniat A. 
Francini. delegația română a 
oferit un bun exemplu de 
ceea ce se poate obține în 
condițiile socialismului și ce 
pot face minerii pentru întă
rirea unității lor internațio
nale".

salută aprobarea de către Bundestag a tratatelor semnale 
de R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu Polonia. Tratatele au 
o mare importantă pentru populația R.F.G. Ratificarea lor 
constituie, totodată, un pas important în înfăptuirea coexis
tenței pașnice între state cu orînduiri social-politice diferite.

Cele două tratate, continuă declarația, oferă R.F G. posi
bilitatea de a colabora rodnic cu țările respective in do
meniile economiei și comerțului, tehnicii, științei și culiiirii. 
Se pot dezvolta relații între R.F a Germaniei și R.D Ger
mană, în interesul păcii. Ratificarea tratatelor dcschi<h <le 
asemenea, calea pentru intrarea în vigoare a ăcordulm ■ va- 
dripartit asupra Berlinului occidental, a acordurilor dintre 

precum și dintre R.D.G. și Sena-

k
BRAZZAVILLE

Lucrările Conferinței
U.N.C.T.A.Da A ■

intervențiile reprezentanților români
SANTIAGO DE CHILE 18. — 

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite: In ședințele plenare 
ale Conferinței U.N.C.T.A.D. au 
continuat dezbaterile pe marginea 
unui proiect de rezoluție prin care 
se urmărește menținerea în atenția 
opiniei publice — prin informații 
menite să activizeze interesul aces
teia — a problemelor comerțului și 
dezvoltării. Documentul a fost ini
țiat de Franța, căreia i s-au alătu
rat, în calitate de coautori, Austria. 
Chile, Columbia, Iran, I.iban, O- 
landa, Madagascar, Mexic, Italia, 
România, Salvador, Uruguay, Vati
can, Venezuela. In intervenția sa 
în dezbaterile din plenul conferin
ței, delegatul român Gheorghe Dolgu 
a spus că „adoptarea proiectului 
de rezoluție supus atenției confe
rinței este de natură să îmbogățeas
că gama mijloacelor care contribuie 
la o sensibilizare crescîndă a opiniei 
publice internaționale la problemele 
dezvoltării".

Rezoluția privind instituirea unei 
„Zile mondiale a informațiilor în

problemele dezvoltării" a fost adop
tată.

In comisia U.N.C.T.A.D. pentru 
transporturile maritime internaționa
le, dezbaterile au abordat probleme 
privind dezvoltarea flotelor mariti
me comerciale aparținînd țărilor în 
curs de dezvoltare și nivelul tari
felor aplicate de companiile de na
vigație.

Vorbind despre importanța majo
ră a transporturilor maritime pentru 
dezvoltarea economică, delegatul ro
mân Dan Stănescu a subliniat fap
tul că România militează activ 
pentru aplicarea măsurilor destinate 
să asigure creșterea flotelor mari
time comerciale ale țărilor în curs 
de dezvoltare, participarea echita
bilă a acestora la transporturile in
ternaționale, sporirea veniturilor și 
apărarea intereselor beneficiarilor de 
transport și a armatorilor din țările 
în curs de dezvoltare, precum și 
pentru realizarea celorlalte obiective 
care contribuie Ia creșterea eficienței 
transporturilor maritime și a activi
tăților conexe.

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Agenția Associated Press infor
mează că portavionul american 
„Ticonderoga", specializat în ac
țiuni antisubmarine, a părăsit mier
curi baza navală de la San Diego 
(California) pentru a participa la 
luptele din Vietnam. Agenția preci
zează că „Ticonderoga" este al 
șaptelea portavion trimis spre Viet
nam, menționînd, totodată, că a

BEIRUT 18 (Agerpres). — Co
mitetul Executiv al Organizați
ei pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) a aprobat în unanimita
te programul politic elaborat 
de Consiliul Național Palesti
nian, în cursul recentei sale 
reuniuni de la Cairo, informea
ză buletinul de presă al O.E.P., 
„Al Fatali", care apare la Bei
rut, reluat de agențiile France 
Presse și Reuter.

Purtătorul dc cuvînt al O.E.P., 
Kamal Nasser, a declarat că, în 
cadrul reuniunilor pe care le-a

ani la înființarea
Organizației de pionieri „V.l. Lenin“
MOSCOVA 18 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du
ță, transmite: O mare adunare 
a pionierilor sovietici a avut 
loc, joi dnpă-amiază, la Pala
tul 
cu 
ani 
(iei 
din

In prezidiu au luat loc Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîgliin, 
Nikolai Podgornîi, alți conducă
tori de partid și de stat sovie
tici, conducători ai Konisomo- 
lului, ai organizației pionieri
lor sovietici, cosmonauți, repre
zentând ai organizațiilor ob
ștești. In prezidiu se aflau, de 
asemenea, Virgiliu Radulian, 
președintele Consiliului Natio
nal al Pionierilor din Republi
ca Socialistă România, precum 
și alți conducători ai delegațiilor 
din străinătate, care participă 
la festivități.

Nikolai Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu-

Congreselor din Kremlin, 
prilejul împlinirii a 50 de 
de la înființarea Organiza- 
de pionieri „V. I. Lenin" 
Uniunea Sovietică.

lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., î-a felicitat călduros 
Pe pionieri, în numele condu
cerii de partid și de stat a U- 
niuniî Sovietice, cu prilejul glo
rioasei aniversări, evocînd tra
dițiile și drumul de luptă al 
generațiilor care au trecut prin 
școala organizației de pionieri 
„V. I. Lenin". EI a dat apoi, ci
tire decretului Prezidiului Sovi
etului Suprem, potrivit căruia, 
Organizația dc pionieri a Uni
unii Sovietice a fost decorată 
cu Ordinul „Lenin".

(Urmare din P“&- O

Un nou complot
al elementelor rebele

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). 
— Postul de radio „Vocea revolu
ției congoleze", reluat dc agențiile 
France Presse și TASS, a -difuzat

ținut Comitetul Executiv, la în
ceputul săptămînii, la Damasc, 
acesta a hotărît, de asemenea, 
„Crearea unui înalt Comanda
ment militar și a unei Comisii 
Superioare de Informații în sco
pul unificării activităților rezis
tenței palestiniene11.

Comitetul Executiv al O.E.P., 
a precizat Kamal Nasser, va ți
ne la Damasc, în cursul săp
tămînii viitoare, o nouă serie 
de reuniuni pentru a continua 
studierea unui program organi
zatoric.

tin comunicat al Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al Mun
cii, în care se arată că „un grup 
dc rebeli, în frunte cu inițiatorul 
complotului din februarie a. c., 
Ange Diawara, a încercat să repete 
evenimentele de la 22 februarie". 
Potrivit comunicatului, în cartierul 
Djoue, din Brazzaville, între com
plotiști și serviciile de securitate a 
avut loc o ciocnire armată, în cursul 
căreia elementele rebele au fost iz
gonite. Diawara și o parte dintre 
participanții la această acțiune au 
reușit să fugă.

La Brazzaville, 
ția France Presse, 
mă, populația își 
tea normal.

In urma evenimentelor care au 
avut loc la 22 februarie 1972, Ange 
Diawara, fost membru al Biroului 
Politic al Partidului Congolez al 
Muncii, a fost condamnat la moar
te, în contumacie, dc Tribunalul din 
Brazzaville.

MOSCOVA 18 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : La Casa ar
tiștilor plastici din Moscova, 
a avut loc, la 18 mai, vernisa
jul Expoziției de grafică ro
mânească. Cuprinzînd un nu
măr de peste 40 dc lucrări, 
expoziția redă momente spe
cifice ale artei grafice româ
nești contemporane,

Intr-o scurtă alocuțiune, 
conf. Mircea Bălău, grafician, 
rectorul Institutului de arte 
plastice din Cluj, a relevat 
cîtcva din succesele repurta
te de artiștii plastici români 
în acest domeniu, însemnăta
tea unor asemenea expoziții 
pentru o mai bună cunoaște
re reciprocă a realizărilor ar
tistice ale celor două popoa
re.

ROMA 18 — Corespondenta 
Agerpres N. Puicea transmite i 
Ratificarea de către Bundesta- 
gul de la Bonn a tratatelor în
cheiate de Republica Federală 
a Germaniei cu Uniunea Sovie
tică și cu Polonia șt fost primi
tă cu satisfacție în cercurile po
litice și ale opiniei publice ita
liene. La Palazzo Fannesina 
(Ministerul de externe) se su
bliniază că ..votul Bundestagu- 
lui reprezintă o acțiune politi
că de mare însemnătate în via
ta Europei de astăzi. Italia își 
exprimă speranța că vor intra 
în vigoare atît tratatele de la 
Moscova și Varșovia, cit și im
portantele acorduri privind Ber
linul".

Intr-o declarație prezentată

Je setul secției externe a CC. 
a) P.C.I., Sergio Segre. se su
bliniază că ratificarea de câtra 
Bundestag a celor două tratate 
„reprezintă un succes important 
pentru guvernul Brandt-S< Itcel 
și. în general, pentru forțele 
păcii, care, în întreaga Europă, 
au contribuit, prin acțiunile și 
inițiativele lor. lai deschiderea 
unui capitol nou în viața con
tinentului nostru. Acum trebuie 
mers înainte pe această cale, 
prin acțiuni cum ar fi convoca
rea conferinței asupra securită
ții si cooperării, admiterea ce
lor două state germane în Or
ganizația Națiunilor Unite re
cunoașterea lor diplomatică da 
către toate țările care nu au în
treprins pînă acurrt acest pas".

Azi, dezbaterile în Bundesrat
BONN 18 (Agerpres). — Du

pă votul din Bundestag, Came
ra Inferioară a Parlamentului 
vest-german. în problema rati
ficării. tratatele semnate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
cu Polonia au fost retransmise 
Bundesratului, Camera Superi
oară, care urmează să se reu
nească astăzi (vineri) pentru a 
le lua în dezbatere. în a doua 
lectură — s-a ahuntat la Bonn

BONN 18. — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Crișu, transmite : 
Joi, a avut loc la Bonn o ședință

a Comisiei de politică 'externă a 
Bundesratului. Potrivit unui comu
nicat dat publicității la încheierea 
ședinței, Comisia a hotărît să teco- 
mande plenarei Bundesratului să nu 
convoace Comisia de arbitraj în 
problema tratatelor încheiate de R.F. 
a Germaniei cu U.R.S.S. și cu Pn- 
lonia și să-și însușească hotărîrea 
doptatj de Bundestag în Icgă'mă 
cu aceste tratate.

Dacă plenara Bundesratului va d.i 
curs acestei recomandări — se a- 
rată, în continuare. în comunicat — 
procedura de ratificare a tratate'or 
de către corpurile legiuitoare ale 
R.F.G. este încheiată.

Guvernul Republicii Malgașe
a fost dizolvat

informează agen- 
situația este cal- 

continuă activita-

TANANARIVE 18 (Agerpres). 
— După șase ziile de ciocniri 
între studenți și forțele poliție
nești, președintele Republicii 
Malgașe, Philibert Tsiranana, a 
anunțat joi, într-o declarație 
radiodifuzată, că guvernul țării 
a fost dizolvat. Generalul Ga
briel Ramantsoa, șeful de stat 
major al armatei malgașe, a 
fost însărcinat cu formarea ri
nei noi echipe ministeriale și, 
totodată, a fost investit cu pu
teri depline, pentru a acționa 
în vederea restabilirii calmului.

Pentru a legifera aceste hotă-

rîri, joi s-a întrunit, la Tanana
rive, într-o reuniune extraordi
nară. Adunarea Națională a ță
rii. Ea urmează să adopte un 
proiect de reformă a Constitu
ției, care să prevadă crearea 
postului de prim-ministru, în- 
trucît, de la dobîndirea inde
pendenței (1960). președintele 
tării a fost și șeful guvernului.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
adunări populare, generalul Ra- 
mantsoa s-a angajat să acțione
ze în vederea satisfacerii reven
dicărilor formulate de studenți 
și muncitori.

© Ministrul de externe al 
Braziliei, Mario Gibson Barbo
sa, a declarat că politica externă 
pe care o promovează Brazilia 
exprimă respingerea forței ca 
mijloc de reglementare a pro
blemelor vieții internaționale. 
El a arătat că țara sa se pro-

nunță pentru dezarmare, pentru 
a grăbi dezvoltarea economică 
pe care a apreciat-o ca esență a 
păcii.

© Delegații studenților și 
muncitorilor, reuniți în cadrul 
Congresului Național Malgaș, 
au hotărît, miercuri, să conti
nue mișcarea grevistă pînă la 
completa satisfacere a revendi
cărilor lor. lansînd, cu același 
prilej, un apel la constituirea 
de comitete ale muncitorilor, 
informează agenția France Pres-

abătut asupra regiunilor din 
nordul Indiei în ultimele două 
săptămîni au murit 119 persoa
ne. s-a anunțat oficial în capi
tala tării. In cursul acestei pe
rioade, temperatura a oscilat în
tre 42 și 47 grade Celsius.

produsclor va fi cu aproxima-
30 la sută mai mic decît cel 

la Uzina dc alumină din Ora-

al 
tiv 
de 
dea.

Puternica ascensiune economică a 
Tulcei determină cu necesitate o re
organizare corespunzătoare și a ac
tivității portuare, (inînd seama de 
creșterea accelerată în prezent și în 
perspectivă a traficului de mărfuri 
și de pasageri pe artera fluvială, 
însăși prin poziția sa geografică, o- 
rașul de la „porțile" Deltei dis
pune de condiții ideale pentru a 
deveni unul din principalele porturi 
ale țării, cu funcționalitate multiplă. 
Proiectul construirii unui mare com
plex de instalații portuare, de re
parații și construcții navale a și în
ceput să fie tradus în fapt. Se lu
crează intens la amenajarea portu
lui mineralier care va deservi Uzina 
de alumină și Uzina de feroaliaje; 
avînd două dane maritime și una 
fluvială, dotat cu instalații moder
ne pentru descărcarea și transbor- 
darea minereurilor, cu platforme de 
depozitare etc., acest port va avea 
o capacitate anuală de trafic de a- 
proape un milion și jumătate de to-

ne. La rîndul său, portul pescăresc 
va avea o dană în lungime de 130 
metri și va deservi flota noastră 
de pescuit oceanic și navele pescă
rești fluviale. Va fi, de asemenea, 
amenajat și modernizat portul co
mercial, precum și portul de că
lători prevăzute cu patru dane și 
amplasat în așa fel incit să asigure 
pasagerilor legături lesnicioase atît 
pe calea ferată, cit și pe șosele. Deci, 
un port cu porturi. Chiar și numai 
aceste citeva elemente oferă o ima
gine vie a dimensiunilor dezvoltă
rii Tulcei — oraș renăscut prin e- 
forturi aspre și bărbătești, înflori
tor centru economic și turistic, 
urbe tînără, cu zvicniri cutezătoare 
pe verticală.

In cincinalul trecut, la Tulcea și 
în celelalte orașe ale județului s-au 
construit 2 500 de apartamente, iar 
în actualul cincinal, alte mii de fa
milii se vor muta în case noi. Sem
nele înnoirilor, ale pulsului vigu
ros, ale muncii pline de patos și- 
ale vieții trăite intens, clocotitor te 
întîmpină la tot pasul. Este replica 
pe care T ulcea, în zodia socialis
mului, o dă cu hotărîre lîncezelii 
și rămînerilor ei în urmă de odi
nioară.

©■ In cursul accidentului de 
tren care s-a produs, în noap
tea de miercuri spre joi, în a- 
propierea orașului brazilian Sao 
Paulo, 13 persoane și-au pier
dut viața și alte 142 au fost ră
nite, dintre care unele foarte 
grav. Accidentul a fost provo
cat de deraierea trenului de pa
sageri care transporta munci
tori spre localitățile din jurul 
orașului, ca urmare a ciocnirii 
cu un vagon de marfă.

© In urma efectelor provoca
te de valul de căldură care s-a
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© Oamenii de știință sovie
tici și americani elaborează un 
proiect care va permite să se 
studieze cu un înalt grad de 
precizie noi categorii de obiec
te cosmice — quasari și zone
le de formare a stelelor și siste
melor planetare. Aceasta recla
mă scoaterea aparaturii respec
tive în spațiul cosmic, scrie în 
ziarul „Izvestia" cunoscutul as- 
trofizician sovietic Iosif Șklov- 

ci.

@ Președintele guvernului 
cehoslovac, Lubomir Strougal, 
l-a primit pe M. Jagielski, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, care fa
ce o vizită oficială în Cehoslo
vacia. După cum relevă agen
ția P.A.P., convorbirea a Prile
juit un schimb de păreri pri
vind probleme concrete ale a- 
dîncirii colaborării economice Și 
tehnico-științifice bilaterale.

© Noi incidente, soldate cu 
morți și răniți, s-au semnalat, 
în ultimele 24 de ore, în Irlan
da de Nord. Elemente înarmate 
au ucis un soldat aparținînd 
trupelor britanice, iar un altui 
a fost rănit în cursul unui 
schimb de focuri.

La Belfast a fost, de aseme
nea. descoperit cadavrul unui 
civil, numărul total al victime
lor înregistrate din anul 1969 
ridieîndu-se, astfel, la 329.

SOFIA 18 (Agerpres). — La 
Sofia au început, joi, convor
birile oficiale între delegația 
de partid și guvernamentală 
a R.P. Bulgaria, condusă de 
Todor Jivkov, prim-secrctar 
al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat, și 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Cuba, 
condusă de Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, aflată în vi
zită Ia Sofia, anunță agenția 
B.T.A.
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In întreaga R.F. a Germanici au avut loc demonstrații în favoarea semnării Trafafelor 
sovieto-vest-germane și polono-vest-germane.
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Comentarii ale presei belgrădene după meciul de fotbal
ROMĂ A

4
BELGRAD 18. — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu, trans
mite : Rubricile de sport ale zia
relor iugoslave apărute azi consacră 
reportaje întîlnirii de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale României 
și Ungariei, care a avut loc miercuri 
scara pe stadionul Partizan din ca
pitala Iugoslaviei, apreciind că a- 
ceastă întîlnire a prilejuit o demon
strație de fotbal de bună calitate 
din partea ambelor echipe. Cunoscu
tul comentator de fotbal iugoslav, 
R. Stanocvici, își începe reportajul 
despre această partidă, în ziarul 
„Politika", considerînd că faza în 
care a fost marcat cel de-al doilea 
gol al echipei maghiare nu a fost 
normală. R. Stanoevici își începe 
astțfl reportajul : „In minutul 87, 
jucătorul Neagu a pătruns prin apă
rarea maghiară și, în momentul cînd 
a centrat, în fața sa s-a aruncat fun
dașul maghiar și a oprit mingea cu 
ntîna. Intîmplător sau intenționat ? 
Oare arbitrul a văzut aceasta ? A- 
ceasta nu o știe nimeni. Insă toți 
jucătorii români care s-au aflat a- 
colo au ridicat mîinile în sus, ce- 
rînd arbitrului să acorde lovitură 
de la 11 m în favoarea lor. Arbi
trul grec a rămas, însă, surd la a- 
pelurile lor și fluierul lui nu s-a au
zit. Jocul a continuat și, mingea, din

două mișcări, a și ajuns în careul 
român... iar Szoke, printr-o lovi
tură precisă, a expediat-o în plasă. 
Astfel a învins Ungaria. In același 
minut în care ar fi putut să fie 
eliminată. Și astfel încă o dată s-a 
confirmat vechea regulă potrivit că
reia atenția fotbaliștilor nu trebuie 
să slăbească pînă la fluierul final 
al arbitrului, deoarece cîțiva fotba
liști români, care ar fi putut să 
oprească atacul maghiar, au acor
dat ntai multă atenție arbitrului, 
protcstînd împotriva neacordarii 
penalti-ului decît să se angajeze în 
luptă pentru minge...

Aceasta i-a costat mult. Românii 
au fost mai buni în prima repriză 
și ar fi putut să o rezolve în fa
voarea lor, în special în primele 20 
de minute cînd au fost mult supe
riori".

„Reprezentativa română a dat 
totul de la ea, cît a putut. Jucă
torii ei pot să deplîngă faptul că 
nu merg în Belgia, însă nu trebuie 
să fie îngrijorați. Ei nu au rămas 
cu nimic datori spectatorilor belgră- 
deni. Au luptat din toată inima, cu 
o marc dăruire, și au demonstrat 
înalta lor măiestrie fotbalistică. I-a 
învins, însă, o echipă mai bună." 
La rîndul său, ziarul belgrădean

„Novosti" publică un reportaj în 
care scrie în subtitlu : „Cît timp au 
avut resurse, românii au luptat de 
Ia egal la egal, iar după pauză lin
gurii au stăpînit terenul". In repor
taj se scrie : „In prima repriză, ro
mânii au fost chiar mai agresivi și 
mai periculoși. Insă cînd trebuiau 
să continue meciul în același ritm 
echipa maghiară a pus stăpînire pe 
teren și, în orice moment, era de 
așteptat ca Răducanu să capoteze 
pentru a doua oară".

„Comentariul antrenorului echipei 
iugoslave, Milovan Cirici, a făcut, 
poate, cea mai exactă apreciere a 
acestei întîlniri: „Aici nu a existat 
mila ! S-a jucat de la prima minge 
cu măiestrie. Nimeni nu a filozo
fat, ci a luptat în mod cinstit pentru 
victorie". Un alt cunoscut comenta
tor de fotbal iugoslav, Stoian Pro- 
tici, scrie în cotidianul belgrădean 
„Politica Express" un reportaj în 
care subliniază în titlu : „O seară a 
unui strălucit festival de fotbal pe 
stadionul Partizan, în fața a 45 C00 
de spectatori"

„Golul victoriei, 
litika Express", a

se scrie în „Po- 
fost marcat cu 

două minute înainte dc sfîrșittil me
ciului și, pînă atunci, a existai un 
deplin echilibru de forțe între cei 
doi adversari...

Romanii au demonstrat 
putere de luptă, iar ungurii 
ția lor caracteristică spre 
atac. Dacă românii au fost mai buni 
în prima parte a meciului, ungurilor ' 
le-a aparținui repriza a doua : ..Fe
ricitul și nefericitul Neagu" 
titlu). Cel mai combativ om si 
prezentativei 
torul cu nr. 
au considerat 
tul de aripă 
cat ca un adevărat coordonator al 
atacului. Și-a folosit forțele sale Iară 
nici o cruțare, a pătruns ca săgeata 
în fiecare încăierare și a luptai ca 
un leu“. In continuare, reportajul 
menționează că Neagu a fost fe
rici- cînd a marcat golul echipei 
române și foarte nefericit cînd in 
a doua repriză, la o centrare, a fă
cut o săgeată razantă cu pămîntul, 
de o rară spectaculozitate, pentru 
a lovi mingea cu capul, dar nu a 
reușit să marcheze.

Reportajul din „Politika Express'1 
se încheie astfel : „Noi, ca și cei
lalți spectatori, am plecat satisfă- 
cuți de la stadionul Partizan undo 
am văzut un fotbal strălucit în spe
cial în prima repriză, a acestui ex
cepțional duel internațional".

o mato 
înehna-
con ra-

(Sub- 
te- 

jucă- 
mulți

române a fost
7, Neagu Deși 
că el va juca pe oos- 
dreaptă. Neagu a ju-
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