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Masiva angajare a colectivelor
industriale hunedorene

la îndeplinirea înainte de
termen a cincinalului

• Siderurgiștii de la Hunedoara s-au angajat să suplimenteze la 80 mi
lioane lei valoarea producției marfă peste plan.

• Minerii de la Barza, Deva, Teliuc și Ghelar vor extrage peste plan 
mii de tone de minereuri de fier și complexe.

Eforturi intense pentru dezvoltarea laturilor calitative ale producției.

industria județului Hunedoara 
partidului și patriei socialiste 
Conferinței Naționale a P.C.R 
primului sfert de veac de
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Numeroase și pline de rezonanță patrio
tică sînt faptele de muncă și hotăririle ze
cilor de mii de muncitori, tehnicieni și 
gineri din 
a închina 
în cinstea 
aniversării
proclamarea Republicii Populare Române — 
realizări de înaltă valoare, demne de tradi 
ția și prestigiul de care se bucură munci
torimea hunedoreană, în frunte cu comuniștii 
în rîndul eroicei noastre clase muncitoare.

Marea întrecere declanșată pe plan na
țional în cinstea celor două mari evenimente 
din viața României socialiste are. în jude
țul nostru, în prestigioasa personalitate a 
siderurgiștilor hunedoreni un exponent de 
seamă. Siderurgiștii de la Hunedoara, deco
rați de două ori cu ..Ordinul Muncii" clasa 
l-a și de mai multe ori onorați cu titlul de 
colectiv fruntaș în industria țării cei care 
au avut în acest an cinstea de a chema Ia 
întrecere toate colectivele din industria me
talurgică românească se afirmă și de această

dată printr-o masivă suplimentare a anga
jamentelor. Astfel, prin descoperirea și pu
nerea în valoare a noi resurse, COLECTIVUL 
COMBINATULUI SIDERURGIC HUNEDOA
RA A HOTĂRÎT SĂ-ȘI MAJOREZE ANGA- . 
JAMENTELE LA 18 000 TONE FONTĂ, 
23 000 TONE OȚEL ȘI 20 000 TONE LAMI
NATE, produse de bună calitate ce vor în
suma pînă Ia finele anului O PRODUCȚIE 
MARFĂ SUPLIMENTARĂ ÎN VALOARE DE 
80 MILIOANE LEI. Dincolo de această cifră 
impunătoare, în noile angajamente ale hu- 
nedorenilor se vădește puternic hotărîrea de 
a imprima activității productive valențe ca
litative superioare. Consumul de cocs se va 
reduce în acest an cu 1 700 de tone, iar cel 
de metal cu 2 500 tone, se vor economisi 
mari cantități de materiale refractare, com
bustibili și 
însumînd O
RILOR DE

energie electrică, toate acestea 
REDUCERE TOTALĂ A COSTU- 
PRODUCȚIE ÎN VALOARE DE

Al. VASIU

(Continuare în pag. a 3-a)

Brigăzile sectoruln 1 Aninoasa raportează:
SPORURI ÎNSEMNATE LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE

Cu două zile înainte de sfii 
șirul lui mai, existînd certe con
diții ca pe total lună planul să 
fie depășit, colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri ai sec
torului I al minei Aninoasa avea 
un plus față de producția de 
cărbune planificată de 782 tone. 
Brigăzile de la abatajele frontale 
și abatajele cameră ale sectoru
lui au contribuit fiecare la obți
nerea rezultatelor pozitive, la 
păstrarea acestui ritm alert în toi 
cursul lunii Prin tot ceea ce rea-

Uzează acest colectiv întîmpină, 
alături de minerii Văii Jiului, de 
toți oamenii muncii, mărețul eve
niment care se va desfășura la 
jumătatea acestui an — Confe
rința Națională a Partidului Co
munist Român.

In cinstea Conferinței, ortacii 
comunistului șef de brigadă Petru 
Roman (șef 
tin Broască, 
hai Jura și 
s-au angajat 
plinite cele

de schimb Constan- 
Gheorghe Teoc, Mi- 

Gheorghe Nemeș) 
și pot raporta îndc- 
peste 600 tone căr-

bune extrase deasupra sarcinii de 
plan, obținute prin depășirea ran
damentului planificat cu 1 150 
kg/post miner. Frontaliștii con
duși de comunistul Eugen Bodnar 
contribuie la realizările întregu
lui colectiv cu peste 400 tone căr
bune extrase suplimentar planului 
brigăzii. La fel ca ei, cu rezul
tate pozitive, cu fruntea sus, pă
șesc la sfîrșitul lunii și minerii din 
brigăzile conduse de comuniștii 
Constantin Crișu, Iuliu Damian și 
alții. Laudă lor 1
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Șeful de schimb Aurel furavle din brigada minerului Pavel Tașnade de la sectorul 3 al minei 
Dîlia, împreună cu ortacii din schimbul său plănuiesc, în scurtul popas înainte de intrare în mină, la 
menținerea rezultatelor frumoase ale brigăzii...
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Deunăzi, intrînd într-un 
bloc, am avut surpriza să 
întîlnesc o veche cunoș
tință, un om care lucrea
ză undeva, la o între
prindere din afara orașu
lui. Ce m-a surprins ? 
Cărțile pe care le împru
mutase de la un vecin — 
nu mai puțin de cinci — 
și care constituiau rezer
va pentru două săptă- 
mîni".

— De ce nu împrumuți 
de la bibliotecă I l-am în
trebat

— Casa de cultură e 
departe de cartier, mi-a 
răspuns Carol Rakotzi. 
Mă întorc tîrziu de la 
autobază, că acolo mun
cesc și deplasarea la bi
bliotecă mi-ar „mînca" și 
fărîma de timp ce îmi ră- 
mîne. Așa că e mai bine 
să împrumut de la Moisiu.

— Ești singurul ?
— Nu ! Cred că sîntem 

peste 40 de cititori.
Am rămas suprins. Vor

bim în mod curent des-

pre setea noastră de cu
noaștere, de cultură, de 
frumos. Probabil că acea 
cotidiană „abatere" pe la 
o bibliotecă, ca să îm
prumuți o carte sau nu
mai să „afli" noutățile 
(cu mîini tremurînde, și 
priviri lacome, niciodată 
indiferente), nu va putea 
deveni obișnuință. Există 
în gestul de a împrumuta 
o carte — în fiecare, cred 
eu— o mare emoție, ce
va care refuză rutina, au
tomatismul amorf. Filele 
tipărite — minunatul mod 
de a comunica, de a-i a- 
propia pe oameni — în
seamnă, în ultimă instan
ță, efortul greu de valori-

VIZITA TOVARĂȘULUIs
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în unități a!e industriei
alimentare

Ceaușescu,
Partidului 

președintele 
al Republi-

a-

de
se

această

Miercuri, în cursul dimineții, 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Consiliului de Stat
oii Socialiste România, însoțit 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Cioară, și de Angelo 
Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și a- 
pelor, a făcut o vizită în unități 
producătoare de preparate din 
carne și conserve de legume și 
fructe din perimetrul Capitalei.

Acțiunea de lucru a secreta
rului general a debutat în no
ua zonă industrială — Popești- • 
Leordeni. In anii din urmă, fa
bricilor existente în
parte a Bucureștiului, li s-au a- 
dăugat uzinta de anvelope „Da
nubiana", întreprinderea „Vis
colii", un- mare complex de se
re, o modernă fabrică de meze
luri și conserve din carne.

Această din urmă unitate — 
fabrica de mezeluri și conserve 
din carne — prim obiectiv al 
vizitei, a intrat în funcțiune 
parțial, anul trecut, în august, 
lucrînd în prezent la o capaci
tate zilnică de aproape 60 de 
tone produse. Ea este proiecta
tă însă pentru o producție zil
nică de 86 tone, parametri ce 
urmează să fie atinși în a do
ua jumătate a anului în curs, 
o dată cu trecerea la două și 
trei schimburi de lucru. Con
structorii și beneficiarii unită
ții se preocupă ca termenul 
prevăzut pentru atingerea capa
cității proiectate să fie scurtat 
cu aproximativ două luni de

zile. Această unitate va fi cea 
mai mare întreprindere de 
cest fel din țară.

Pornindu-se de la baza 
recepție a materiilor prime
urmărește întregul proces teh
nologic, proces modern, meca
nizat, în care mîna intervine 
doar în ultimele faze ale fa
bricației : depozitări. manipu
lări, ambalaj. Se informează 
despre modul de asigurare a ma
teriilor prime, de organizare a 
producției și desfacerii către u- 
nitățile comerciale bucureștene 
Fabrica realizează o gamă de 
peste 60 de sortimente de me
zeluri, șuncă și alte preparate 
din carne. Specialiștilor unită
ții li se recomandă să aibă ca 
obiectiv principal, o dată cu 
realizarea cantitativă a indicilor 

. de plan, latura calitativă a ac
tivității de producție pentru a 
nu ajunge în unitățile de 
facere decît mărfuri de 
mai bună calitate.

In secția de expediere a 
duselor finite, unde produsele 
sînt încărcate în mașini frigo
rifice pentru a fi expediate u- 
nităților comerciale de desface
re, are loc un schimb de opinii 
în legătură, îndeosebi, cu con
cepția de expediție, cu modul 
de transportare a produselor. 
Secretarul general al partidului 
indică conducerii ministerului 
de resort, organelor comerciale 
ale Capitalei și conducerii uni
tății să ia măsuri mai urgente 
pentru organizarea transportu
lui în containere a produselor, 
metodă modernă, care asigură

des- 
cea

pro-

condițiile cerute de regulile de 
igienă, să optimizeze ritmul 
de aprovizionare a unităților pe 
bază de comenzi individualiza
te de la unitate la unitate, să 
raționalizeze la maximum uti
lizarea forței de muncă. In la
boratorul unității, unde se efec
tuează zilnic analizele chimice 
și biochimice ale fiecărui pro
dus destinat livrării către co
merț, este subliniată, cu toată 
fermitatea, necesitatea respec
tării riguroase a criteriilor con
trolului calității produselor.

O viziune greșită a proiectan
tului a condus la soluții con
structive inadecvate, ceea ce de
termină unele observații critice, 
însoțite de sugestii de remedie
re, în legătură cu iluminatul u- 
nor hale de fabricație funcțio
nalitatea spațiului.

Ca o măsură privind întrea
ga zonă industrială Popești-Le- 
ordeni, secretarul general al 
partidului a trasat responsabili
lor Capitalei, beneficiarilor, 
sarcina de a elabora un studiu 
general asupra alimentării cu 
apă caldă și abur industrial, 
studiu care să definească solu
ții mai eficiente, mai economice 
în folosirea surselor de căldu
ră trebuitoare industriei.

La secția anexă de preparare 
a produselor din carne, lapte, 
legume și fructe a întreprinde
rii agricole de stat .,30 Decem
brie", din apropierea Capitalei, 
cel de-al doilea punct din pro
gramul vizitei, se produc anual

(Continuare în pag, a 3-a)

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

a tovarășei Martha Borquez
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SĂRBĂTOAREA
COPILĂRIEI

co-Avem, fiecare, nebănuite Și constante legături cu 
pilăria, am trecut și noi printr-o atare vîrstă de aur. Ziua 
internațională pentru apărarea copilului prilejuiește în fie
care an o reflectare asupra mutațiilor interioare, sufletești 
ce se produc în aceste voioase vlăstare omenești care ne 
înconjoară. Lumea în care au deschis ochii, copilăria lor, se 
deosebește structural de cea a generațiilor anterioare. A cău
ta să afli ce înseamnă socialismul pentru viața fericită și 
lipsită de griji a copiilor de acum echivalează cu intrarea 
în domeniul adevărurilor evidente.

Relieful intim al copilăriei acestor ani beneficiază de 
realizările noastre social-economice și de avantajele pe care 

'. viața modernă le scoate la iveală într-un ritm frenetic, De la 
atenția medicală și socială cu care copilul e înconjurat din 
primele zile — și, s-ar putea spune, chiar cu mult înainte 
—, pînă la ambianța căminului familial în care va începe 
să descopere lumea, pînă Ia școala în care va căpăta pri
mele noțiuni științifice despre viață și lume, vîrsta de aur 
a contemporaneității atestă imaginea unei realități complexe, 
ce solicită mari eforturi și o matură grijă, manifestări con
stante ale politicii partidului și statului nostru.

Se desprinde, astfel, fără echivoc, profundul umanism al 
societății socialiste românești. Cu investiții, școli, manuale 
gratuite, burse, indemnizații lunare, terenuri de sport și ta
bere, opera de creștere, de formare și educare a celei mai 
fragede generații abia începe. Ei, acești prichindei de astăzi, 
vor fi aceia care vor da viață societății de mîine, comunis
mul — continuînd efortul plin de dăruire al părinților. In
vestită cu asemenea menire e firesc că viața lor să -cuprindă 
acele date caracterologice 
care să-i permită copilului 
înțeleaptă a omenirii, să-și 
personalitatea.

și premise afective, intelectuale 
însușirea a tot ce a izvodit mintea 
dezvolte armonios și multilateral

(Continuare in pag. a 3-a)
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Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, a primit pe tova
rășa Martha Borquez, membră 
a Prezidiului C.C. al P.C. Mexi
can, care se află în vizită în 
țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. aî P.C.R., Ghizela Vass, 
membră a C.C. al P.C.R.

Tovarășa Martha Borquez a 
transmis Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu un

căldtiros din partea pri- 
secretar al P.C. Mexican, 

Arnoldo Verdugo.

salut 
mului 
tovarășul
Mulțumind pentru mesajul pri
mit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerii 
P.C. Mexican, tovarășului A. 
Verdugo salutări frățești, îm
preună cu urările de noi succe
se în activitatea partidului.

In cadrul convorbirii, s-a e- 
fectuat o informare reciprocă a- 
supra activității celor două 
partide și au fost abordate unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale, ale mișcării co

moniste Și muncitorești, ale 
luptei împotriva imperialismu
lui. Exprimîndu-se deplina sa
tisfacție pentru relațiile de so
lidaritate internațională și cola
borare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C. Mexican, s-a re
afirmat hotărîrea comună de a 
dezvolta aceste legături, cores
punzător intereselor celor două 
partide și popoare, ale unității 
mișcării comuniste și muncito
rești, ale tuturor fort»'»1- «nti- 
imperialiste.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit'în după-amiaza zilei de 31 
mai, pe Mohamed Saleh Mu
tee’A, membru al Biroului Po
litic al organizației Frontului 
Național, ministru de interne al 
Republicii Democratice Popu
lare Yemen, care face o vizită 
în țara noastră, la invitația Mi
nisterului de Interne.

La întrevedere a participat 
Ion Stănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministru de interne.

In cadrul întrevederii, Moha
med Saleh Mutee’A a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

problemă de importanță deosebităce trebuie
La conferința pe țară a ca

drelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale 
și de construcții, alături de pro
blemele de bază ce au fost dez
bătute, un loc însemnat l-a o- 
cupat folosirea eficientă a capa
cităților de producție, creșterea 
gradului de! autodotare și auto- 
utilare, utilizarea mașinilor și 
instalațiilor din dotare la în
treaga capacitate Dialogul am-

ficat al oamenilor, dar și 
un univers cucerit, o lu
me care — asemănătoa
re sau nu cu a noastră
— ne aduce totuși ceva
— o experiență omeneas
că în care ne putem re
găsi sau care ne comple
tează. Fiecare om — ce 
alcătuiește o carte — are 
de spus ceva, nouă tutu
ror, un adevăr, ne trans
mite un mesaj. Cînd te 
afli în fața unui fapt, nu 
te mai întrebi „de ce și 
cum", reintri în rolul cu
riosului. lată-mă, așa
dar, bătînd la Ușa cu nr. 
13, din blocul nr. 1, din 
strada Unirii. Mi-a des
chis un bă'.rînel simpatic,

cu obraz stafidit de ani, 
așa cum sînt toți bunicii 
trecuți de 70 de ani. Du
mitru Moisiu, pensionar 
din 1958, un om care o 
viață întreagă, a strîns, 
spre stima lui, cărți. Mii 
de cărți.

— Dacă v-aș ruga 
să-mi împrumutați o car
te, ați face-o ?

— De ce nu ? /
— Nu vă e teamă că.. 
Am tăcut. Privirea scrii 

tătoare, nu blinda, oțe- 
loasă, mi-a ostoit vorbele

— Cărțile sînt pentru
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Dem. D. IONAȘCU

rezolvată la mina Vulcan
piu ce a fost purtat cu acest 
prilej, de către conducerea par
tidului eu factorii amintiți, a 
constituit un moment de mare 
însemnătate în precizarea obiec
tivelor fundamentale ale actu
alei etape de industrializare so
cialistă a țării. Subliniind ma
rea importanță a problemei în 
discuție tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „Numai pe 
baza folosirii complete a capa
cităților de producție putem a- 
sigura depășirea substanțială a 
planului cincinal".

Pe linia acestei orientări, se 
înscrie recenta analiză făcută 
în cadrul plenarei comitetului 
orășenesc de partid Vulcan. 
Procedînd la o temeinică ana
liză a preocupărilor ce au exis-

tat în această direcție, plenara 
a investigat cu multă răspun
dere cauzele care au generat li
nele fenomene negative.

S-a putut constata în primul 
rînd că datorită unei munci po
litice mai susținute, cît și a u- 
nor măsuri organizatorice mai 
judicioase, întreprinderile de 
pe raza acestui oraș, au reușit 
să transforme lozinca! „nici o 
mașină și nici un utilaj sub 
randamentul planificat, nici u> 
minut nelucrat" în deviză.

Este în practica comuniștilor 
de a vorbi mai puțin despre ce
ea ce au făcut bine și de a-și

V. DAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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către Prezidiul Sovietului Suprem al 
dintre Uniunea Sovietică și R.F. a

pe glob.

@ Ratificarea de
U.R.S.S. a tratatului 
Germaniei.

Faptul divers
Atentat pe aeroportul israelian Lod. soldat cu nu- 
inorți și răniți.
Comentariul meciului de fotbal JIUL — RAPID.
Fotbal divizia C : Știința învingătoare la Calafat cu

Mohamed Saleh Mutee’A
un mesaj din partea președinte
lui Consiliului Prezidențial al 
Republicii Democratice Popu
lare Yemen, Salem Rabin Aii, 
în care se exprimă calde mulțu
miri pentru sprijinul acordat 
poporului acestei țări în lupta 
pentru punerea în valoare a re
surselor sale naționale, pentru 
dezvoltarea economică și socială 
a țării, pentru întărirea inde
pendenței naționale, împotriva 
imperialismului și neocolonialis- 
mului. Cu acest prilej, oaspete
le a prezentat unele aspecte din 
țara sa, îndeosebi cu privire la 
lupta poporului yemenit împo
triva forțelor reacționare inter
ne și a uneltirilor imperialiste 
din afară,

Mulțumind pentru mesajul

transmis, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, șefului statului R.D.P.Y. un 
salut prietenesc și a asigurat că 
poporul român va acorda în 
continuare întregul său sprijin 
luptei poporului din Republica 
Democratică Populară Yemen 
pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru dezvoltarea 
sa de sine stătătoare pe calea 
progresului. A fost exprimată 
dorința de a dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie și 
colaborare, în interesul celor 
două popoare, al cauzei genera
le a păcii, a luptei împotriva 
imperialismului.

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

Din bazinul carbonifer 
al Motrnlui, corespondență 

specială pentru ziarul 
„Steagul roșii“

LA E. M. PLOȘTINA
4 FOST STABILIT UN
STRĂLUCIT RECORD

NAȚIONAL 
ÎN MINERIT

Exploatarea minieră Ploștina 
este una-din citadelele recordu
rilor în mineritul românesc. 
Trăim alături de minerii de aici 
un moment deosebit de important 
în viața acestui colectiv. Pornin
du-se de la experiența bogată pri
vind organizarea abatajelor cu o 
mare capacitate de producție, co
lectivul de aici și-a propus la 
sfîrșitul lunii aprilie să întîmpine 
Conferința Națională a partidului 
și cea de-a 25-a aniversare a Re
publicii printr-o tentativă de re
cord de tehnică minieră la unul 
din abatajele în funcțiune cău- 
tîndu-se să se stabilească în acest 
f:l performanțele utilajelor ca și 
posibilitățile nelimitate umane în 
condițiile geologico-miniere speci
fice bazinului.

Astăzi, la ora bilanțului lunii 
mai, cînd privim rezultatele ob
ținute în cursul lunii pe care o 
încheiem, în abatajul frontal mi-

mărul 2, stratul 2, panoul 4, felia 
l-a dotat cu un complex mecani
zat de tăiere, s.-ținere și trans
port de tipul O.M.K.T.-M 10 a 
fost obținută o viteză de avan
sare lunară — în abataj frontal 
lung de 91 de metri — de 205 
ml realizîndu-se o producție de 
67 000 tone de lignit și o pro
ductivitate a muncii de 57 to
ne/post la cel mai scăzut preț de 
cost din bazin. In momentul bi
lanțului, oamenii își amintesc de 
scepticismul unora față de teme
rara tentativă de doborîre a ve
chiului record care era de 152 ml 
și „trăia" din februarie 1969 cînd 
a fost stabilit tot aici, la mina 
Ploștina.

In felul 
campionilor

acesta, în galeria 
mineritului se în-

C. MUGUR

(Continuare tn pag. a 3-a)
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Jucăriile din dulap
Orișice copil cit dc 

mic... Un cîntec din ti
nerețea strămoșilor? Nu! 
Un îndemn pentru pă
rinți, de a se întoarce 
uneori cu gîndul la ceea 
ce se numește copilărie.

Orișice copil cit de 
mic... visează cu ochii 
deschiși în fața vitrine
lor cu jucării sau leagă
nă cu duioșie de mamă 
in brațe o păpușă. O 
păpușă ocupă un loc în
semnat în inima și viața 
celor mici. „Mama" de-o 
șchioapă îmbracă păpu
șa, o dezbracă, o duce 
la plimbare, o hrănește 
sau o culcă, acoperind-o 
cu grijă. Păpușa ajută 
la formarea deprinderi
lor și dezvoltă senti
mentele de dragoste, du
ioșie, de ocrotire. Intîl 
nim în lumea fermecată 
a jucăriilor o mină mă
runtă care, uitînd de 
toate regulile bunei creș
teri, zvîcnește către un 
mic avion alb. Auzim și 
glasul cristalin al pose

sorului mîinii gungu
rind : „P’asta, mămico!" 
Pătrunsă de „momentul 
pedagogic", mama, cu 
un aer inslransigent, de
bitează o lungă tiradă 
care începe cu : „Ești 
un copil rău, Dănuț! 
Stricător. Ai stricat și 
macaraua și trenulețul 
etc..." și sfîrșește cu a- 
menințări înfricoșătoare 
ce vor fi puse în apli
care în cazul în care ju
căria „va fi stricată". 
Entuziasmul, emoția ce-l 
animă pe copil se des
tramă în urma cicălelii.

Cit de repede a uitat 
o mamă copilăria! Un 
avion de tinichea sau o 
locomotivă îl prefac pe 
copil în pilot sau meca
nic. Atunci pornește bî- 
ziind cu jucăria în mi
nă, pe pat, pe sub pat, 
trece poduri și viaducte. 
Uneori se intimplă ca 
jucăria să fie desfăcută 
bucată cu bucată! A. 
„strica" locomotiva sau 
avionul înseamnă o do

rință de a cunoaște păr
țile ascunse' ale respecti
vei jucării, dovedește 
migală, atenție, curiozi
tate. Este o școală pen
tru copil. Uneori aduce 
chiar modificări. Șoferul 
cu volanul în mină poa
te deveni un scamator, 
cupa macaralei un ga
raj... In mintea copiilor 
mai ales în mîna celor 
isteți, activi, dornici de 
a afla, de a ști, totul se 
transformă.

Intîlnim, nu rareori, 
părinți care au uitat că 
au fost și ei copii. În
chid jucăriile în dulap. 
Din teamă, din zgîrce- 
nie, ca jucăriile cele noi 
pe care le „păstrează" 
mama (să n-o strice co
pilul), care, fără să știe, 
inconștientă aproape, a 
încuiat în dulap o dată 
cu jucăria și o parte din 
frumusețea copilăriei lui. 
Cînd vin oaspeți, rude, 
musafiri cu copii, se des
ferecă dulapul și-i dă

lui Dănuț (cu o mie de 
sfaturi) jucăriile, dar el 
se desfată trist în fața 
exclamațiilor admirative 
ale celorlalți de-o sea
mă. Jocul pentru Dănuț 
nu mai are voioșia o- 
bișnuită. Musafirii vor 
pleca și totul se va - 
sfîrși.

Jucăria face parte din 
viața copilului. Ea îi 
dezvoltă imaginația, de
prinderile de conduită, 
spiritul de independență, 
de inițiativă. O jucărie
pune o mie și una de 
întrebări copilului, îl 
îndeamnă să facă sin
gur asociații interesante 
între jucărie și viață.
Pentru toate acestea și 
în numele lui Dănuț și 
al copilăriei, un îndemn: 
părinți, nu mai ascttn- 
deți jucăriile !

Lăsați-le copiilor! Pen
tru ei au fost create, 
lor le aparțin.

Da» DUMITRESCU

O... privire asupra 
incintei minei Diija.

NOUTĂȚI

PE TRASEELE
TURISTICE

— De la munte la litoral —

O înfrebare
pentru I.G.L.

Duna gospodărire și întreține
re a fondului locativ de stat so
licită din partea celor care-1 au 
în primire o grijă deosebită. 
Obligațiile ce revin în acest 
sens chiriașilor, ca și îndatori
rile asociațiilor de locatari și 
ale sectoarelor I.G.L. sînt bine 
precizate și cunoscute de toți 
factorii amintiți. Cu toate aces
tea nu sînt rare cazurile care 
denotă indiferență față de con
servarea fondului locativ.

Desigur, vinovați sînt în pri
mul rînd cei ce produc degra
darea acestuia, dar situația nu 
scutește de răspundere sectoare
le I.G.L. care dovedesc adeseori 
lipsă de operativitate și recep
tivitate la sesizările și cereri
le legitime ale locatarilor.

Iată bunăoară cazul lui Ente
ric Iuhoș. domiciliat în Lonea 
str. Muncii bloc B, ap. 4 sc. III. 
In urmă cu o lunS în aparta
mentul său s-a produs un in
cendiu din cauza unui scurt
circuit la rețeaua electrică, ca
re, așa cum s-a stabilit la ex
pertiză a fost cît se poate de 
prost executată încă de la înce
put. Ca urmare parchetul, tîm- 
plăria și mobila au fost mis
tuite de foc. Apartamentul tre
buia deci reparat. Comisia ce 
s-a deplasat la fața locului a 
stabilit măsurile necesare pen
tru recondiționarea lui. S-a ho- 
tărît atunci ca urgent sectorul 
I.G.L. Petrila să monteze altă 
lîmplărie la ferestre și uși pre
cum și parchetul respectiv. 
Dar pînă la ora actuală proble
ma nu s-a rezolvat. Cetățeanul 
în cauză s-a prezentat de mai 
multe ori la tov. Chioreanu, șe
ful sectorului, a ajuns Și la 
conducerea I.G.L. Petroșani fă
ră nici un rezultat. Astfel, de la 
mijlocul lunii martie a. c. fami
lia lui Emeric Iuhoș este nevoi
tă să stea într-un apartament 
fără ferestre Și uși. fără par
chet și sobă, așteptînd munci
torii de la I.G.L. să vină să 
execute reparațiile necesare.

Un caz asemănător este cel 
semnalat de Marin Bratu, din 
cartierul 8 Martie—Petrila, bloc 
13/24, care, la primirea aparta
mentului în blocul amintit, a 
solicitat comisia sectorului I.G.L. 
pentru stabilirea degradărilor 
produse de fostul chiriaș. Cu 
această ocazie, tovarășa Emilia 
Mutat, delegata sectorului I.G.L. 
a încheiat un proces verbal cu 
defecțiunile constatate, urmînd 
ca ele să fie remediate în ter
menul legal. Locatarul în cau
ză a adresat în acest sens și o 
cerere către sectorul I.G.L. Pe
trila, trecînc’ de mai multe ori

pe la șeful sectorului cu rugă
mintea de a i se executa lucra
rea. A rămas însă numai cu 
promisiunea.

Credem că și în această si
tuație nici un fel de argument 
nu poate justifica o asemenea 
intolerabilă neglijență.

Alt caz. este ce! al kyatarului 
Vasile Ignătescu din or.yul Lu- 
peni, Aleea Gorunului, k'loc 4 
ap. 34, care s-a adresat recto
rului I.G.L. Lupeni cu cererea 
dc a înlătura o defecțiune la 
instalația de apă.

Ultima dată a vorbit cu an
gajatul acestui sector I. Mo- 
mârleanu, care, conform obice
iului, i-a promis urgentarea lu
crării. Nimeni însă de la sec
torul I.G.L. Lupeni nu a mai 
dat pe acolo.

La fel au procedat angajații 
din conducerea acestui sector și 
cu Vasile Grăjdaru, tot de pe 
Aleea Gorunului, căruia nu i s-a 
reparat defecțiunea din apar
tament.

Cazuri asemănătoare sînt sem
nalate și de alți locatari vizînd 
în principal lipsa de atenție fa
ță de conservarea fondului lo
cativ.

Maj au nevoie aceste exemple 
de vreun comentariu ? Credem 
că nu ! Așadar, din nou stărui- 
toarea întrebare : de ce nu înțe
leg cei puși în fruntea unor 
sectoare I.G.L. să-și îndeplineas
că obligațiile Ce le revin ?

C. H.
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La început 
de drum

ÎN EDITURA TEHNICA 
a apărut:

CARTEA
DULGHERULUI
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In prima lună a trimestru
lui II din acest an, Iotul Pe
trila al Șantierului Valea Jiu
lui al T.C.M.M. a atacat, pe 
o porțiune de 1,27 km, viito
rul drum național — DN 7 A 
—, care va racorda arterele 
rutiere ale Văii Jiului cu ba
zinul Lotrului.

Cinstea de a înfige prima 
lopată în traseul viitorului 
drum i-a fost încredințată 
maistrului IOSIF TOMȘA, 
conducătorul tehnic al exe
cuției. După cum a demon
strat-!) la toate lucrările con
duse pînă în prezent, și a- 
cest drum va fi executat 
„freș“. Expresia este folosită 
deseori de acest maistru pri
ceput și cuprinde în ea tot ce 
se poate spune, de bine, des
pre calitate. Execuția aces
tui drum face parte dintr-un 
plan complex de sistematiza
re a circulației rutiere din 
Valea Jiului, plan ce va re
zolva această acută proble
mă urbană.

începutul acestui amplu 
plan de sistematizare fiind 
făcut prin atacarea DN 7 A, 
mă voi referi la cîteva carac
teristici ale acestuia. DN 7 A

La odihnă 
și tratament

(STOICA M. ș a.)

Ediția a IV-a

I-a un scop eminamen- 
industrial. Pentru etape- 
următoare proiectele sînt 
curs de execuție și vor

își desfășoară traseul pe am
plasamentul fostei căi fera
te înguste Petrila — Petro
șani și cuprinde sectorul si
tuat între DN 66 (în Petro
șani) — E.M. Petrila — Lo
nea — ieșirea din defileul Ji- 
ețului (bifurcația spre Maleia).

Atacarea viitorului drum 
DN 7 A in zona situată între 
E.M. Petrila și puțul 2 est 
este justificată de necesități
le funcționale ale E.M. Petri
la Și va avea în cadrul eta
pei 
te 
Ie 
în
cuprinde, în continuare, por
țiunile de drum de la puțul 
2 est și podul C.F.I. peste 
Jieț și, apoi, pînă Ia bifur
cația cu drumul spre Ma
leia.

In etapa de perspectivă, 
după intrarea în funcțiune cu 
întreaga sa capacitate a DN 
7 A (după terminarea lucră
rilor de amenajare a bazinu
lui Lotrului), cînd intensităl 
tea traficului rutier va justi
fica noi investiții, se vor re
aliza lucrările rutiere nece
sare măririi capacității dru
mului..

Pînă atunci, să urăm con
structorului... drum bun.

Prin grija comitetului sin
dicatului nostru și a Consi
liului municipal al sindicate
lor, un număr însemnat de 
salariați de Ia E.M. Dîtja 
și-au petrecut concediul de 
odihnă ori de tratament în 
diferite stațiuni balneo-cli- 
materice din țară. In perioa
da 1 ianuarie — 30 aprilie 
a.c. au fost trimiși în dife
rite stațiuni peste 90 de sa
lariați și pensionari de Ia mi
na noastră. In lunile urmă
toare vor mai pleca cu bilete 
de la 
număr 
tre cej 
bilete
ment se numără minerii Ște
fan Adam, Vasile Gheorghiță, 
cu familia, maistrul electro
mecanic Petru Marcu, mais
trul Andrei Cîmpeanu, sudo- 
rița Cecilia Tbrocik, Constan
tin Sălceanu, Nicolae Popa, 
Sandor Pelcsik, lanos David, 
Ana Bîrlida și alții.

i

Vasile BORDEA
corespondent

sindicatul nostru un 
de 22 salariați. Prin- 
care au beneficiat de 

de odihnă ori trata-

Petru GAINA 
organizator 

de grupă sindicală
i

Cartea cuprinde cunoștințele 
teoretice și practice necesare 
dulgherului in execuția con
strucțiilor, la nivelul actual al 
tehnicii.

După ce tratează unele no
țiuni generale asupra clădiri
lor, elementelor și lucrărilor 
de construcție, precum și asupra 
materialelor, uneltelor și utila

In drum spre nordul Moldo
vei, spre litoral sau spre munte, 
turiștii vor înlîlni, în acest an, 
numeroase noi obiective menite 
să le asigure condiții bune de 
odihnă și distracție.

La Borea și Humulești s-au 
deschis două noi complexe co
merciale, cărora le vor urma 
unități asemănătoare în locali
tățile Horia și Roznov. In plin 
sezon estival, oaspeții vor fi in
vitați ia frumosul han turistic 
de la Tg. Neamț — „Casa Ar
cașului", a cărui execuție a in
trat în faza finală.

*

La lași, o atractivă cramă, 
„Bolțile Moldovei", întregește 
rețeaua existentă. Așezată la 
subsolul restaurantului Moldova, 
crama este concepută în stilul 
vechilor unități de acest fel, 
dotată cu mobilier meșteșugit, 
sculptat cu motive populare. In 
una din aceste săli, se află o 
impunătoare masă din marmu
ră, înconjurată de 12 scaune, pe 
care paharele cu vin vechi, din 
podgoriile renumite din jurul 
lașului aburesc de... răcoare.

★ *

In drum spre Constanța, în 
zona Hîrșovei, și-a deschis por
țile ..Hanul Morilor", construit 
în stilul morilor de vînt dobro
gene El dispune de un restau
rant, spații de găzduire, locuri 
de parcare a autoturismelor. Pe 
magistrala litoralului la Agigea, 
își așteaptă oaspeții un nou res
taurant, mai multe magazine și 
un complex de căsuțe cu 50 de 
locuri, iar în nordul stațiunii 
Mamaia, la „Capul Midia", un 
camping cu căsuțe învelite cu 
stuf și un restaurant cu speci
fic pescăresc, loc de parcare.

Ă

In zona Deltei, turiștii găsesc 
în acest sezon un motel nou cu 
restaurant la Maliuc, campin
gul de la Murighiol, restauran- 
tul-terasă din Sulina. noile a- 
menajări turistice dc pe malul 
lacului ..Ciuperca" din Tulcea, 
precum și numeroase unități ale 
cooperației dc consum, reno

vate Și modernizate. Pe brațul 
Sulina, în apropierea localității 
Crișan. se pregătește o plăcută 
surpriză: un hotel—cabană cu 
circa 100 de locuri, restaurant, 
bar de zi, bază nautică de agre
ment și un turn de la înălțimea 
căruia Delta oferă turiștilor pe 
o mare întindere minunatul 
său peisaj.

*
La Ploiești, Buzău și Tîrgo- 

viște vor fi puse la dispoziția 
turiștilor hotele cu peste 200 de 
locuri fiecare, la Rm. Sărat Pu
cioasa, Monteoru, Sinaia, Buș
teni. Cheia, se ridică complexe 
turistice și hanuri moderne, res
taurante, și alte unități de ali
mentație publică. Alte amena
jări sînt în curs’ în mai multe 
localități situate pe văile Pra
hovei, Doftanei, Buzăului, Te- 
leajenului, Ialomiței și Stanicu
lui, precum și pe principalele 
căi rutiere ale județelor amin
tite.

★

In decorul natural al Pădurii 
Baisa, din apropierea orașului 
Botoșani, a început construcția 
unui pitoresc complex turistic 
■și de agrement. Noua unitate 
va dispune de un restaurant cu 
102 locuri și terase de vară, ho
tel, platforme pentru parcarea 
automobilelor.

★

Putna, loc cui adînci rezo
nanțe în istoria poporului nos
tru, atrage an de an mii do 
vizitatori din țară și de peste 
hotare. Dată fiind afluența tot 
mai mare de excursioniști și 
turiști, aici a fost creată o pu
ternică bază materială destinată 
practicării turismului. Putna 
dispune astăzi de două mari 
complexe hoteliere cu o capa
citate de cazare de 140 de lo
curi, de unități de alimentație 
publică, camping.:

Pentru noul sezon estival 
platformele de parcare a auto
turismelor au fost extinse, iar 
arterele de circulație ce duc 
spre monumentele istorice din 
apropiere au fost reamenajate 
și înfrumusețate.

(AgcrprCs)

(Urmare din pag. 1) 

concentra atenția îndeosebi asu
pra deficiențelor ce s-au pro
dus, de a scoate la vedere punc
tele slabe, pentru ca apoi între
gul foc să fie concentrat asu
pra acestora. In. acest sens, s-a 
concluzionat că nu toate măsu
rile stabilite pentru utilizarea 
eficientă a capacităților de 
producție au prins viață. E cu
noscut faptul că una din posi
bilitățile esențiale de folosire 
a capacităților de producție o 
constituie generalizarea schim
bului II și introducerea schim
bului III în toate verigile pro
cesului de producție respectiv. 
Această rezervă însă nu a fost 
materializată în raport cu posi
bilitățile existente la atelierele 
unităților miniere, ale prepara- 
ției etc. Unele cadre de condu
cere în loc să caute în interio
rul unităților, secțiilor, sectoa
relor, atelierelor posibilități de 
creare a condițiilor tehnico-or- 
ganizatorice, impuse de aplica
rea unor asemenea măsuri, se 
refugiază la adăpostul a tot fe
lul de justificări așteptînd în 
chip cu totul nefiresc, rezol
vări radicale, din afara între
prinderii.

De pildă pe seama neutiliz’ă- 
rii extensive a dotațiilor se in
vocă motivarea lipsei unei părți 
a pieselor de schimb, în princi
pal pentru utilajele din subte
ran. Intr-adevăr, situația se 
prezintă așa. Dar ce motivare 
se mai poate da față de fap
tul că, potrivit unor calcule 
foarte exacte, în cadrul C.C.P., 
— și deci în cadrul întreprin
derilor — se găsesc toate ele
mentele materiale necesare exe
cutării acestora ? Nu se poate 
pune la îndoială că dispunem 
de un fond de inteligență solid. 
Se pare însă, că, nu se depune 
efortul necesar pentru ca acest 
fond să fie serios pus în mișca
re.

Nu de mult a fost întreprin
să la Vulcan o analiză a nive
lurilor de utilizare a principa
lelor utilaje din subteran. Cu 
această ocazie s-a putut consta
ta că la operațiile mari consu
matoare de efort fizic și forță 
de muncă, pe lîngă faptul că 
gradul de mecanizare este rela
tiv scăzut, utilizarea extensivă 
este redusă. De aioi, producti
vitatea muncii, iar apoi în 
lanț, toți indicatorii tehnico-e- 
conomici, sînt afectați negativ,

Tot sub aspectul utilizării ex
tensive a capacităților existen
te e necesar a se vedea tendin
ța manifestată de a se scăpa 
din vedere că unele capacități- 
utilajc, mașini și instalații, 
scoase din funcție din diverse 
motive, constituie capacități to
tal inactive, care însă trebuiesc 
incluse în toate calculele. De 
exemplu, la E.M. Vulcan din 17 
mașini de încărcat, 10 sînt 
inactive, sau, din 4 800 stîlpi 
hidraulicii 2 700 sînt inactivi.

Un aspect ce se cere combătut 
cu toată fermitatea este acela 
exprimat prin tendința greșită

ore. Asemenea situații sînt ge
nerate, pe de o parte, de exis
tența unor deficiențe în orga
nizarea sistemului de întreține
re și reparații preventiv plani
ficate, iar pe de altă parte, de 
exploatarea necorespunzătoare 
a utilajelor.

O problemă care se ptăje es- 
te aceea a extinderii activității 
de reparații în zilele de repaus. 
Un asemenea lucru ar elimina 
cheltuirea unor ore strict pro-,, 
ductive pentru niște probleme 
ce pot foarte bine să fie rezol
vate în perioade de timp care 
să nu influențeze negativ tim-
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a unor conducători de compar
timente, de a păstra și ca atare 
de a programa foarte puțin une
le utilaje mai complexe, sau de 
tehnicitate. Socoteală cît se poa
te de greșită. Ținîmdu-se seama 
de ritmul actual, accelerat al 
progresului tehnic în condițiile 
unei asemenea „griji", respecti
vul utilaj ajunge să se uzeze 
moral, mai înainte de a fi uzat 
fizic. Evident, Intr-un asemenea 
caz pierderile devin de două ori 
mai mari.

Gradul de utilizare extensivă 
a utilajelor' este serios afectat 
și de întreruperile accidentale. 
Exemplificînd se poate arăta că 
la termocentrala Paroșeni s-au 
înregistrat în acest an 687 ore 
ieșiri accidentale din funcție, 
iar la preparația Coroești 516

pul necesar pentru chestiuni 
mult mai importante. Se poate 
aminti spre edificare, prepara
ția .Coroești care datorită unor 
neajunsuri în activitatea maiș
trilor a ajuns acolo incit repa
rațiile să dureze exagerat de 
mult, afectînd capacitatea de 
producție.

Slab s-au dovedit că lucrează 
serviciile auxiliare, care nu o- 
norează comenzile lansate de 
șefii de schimburi sau brigăzi 
cu promptitudinea necesară, o- 
ferind astfel trebuința inter
venției și a unor muncitori din 
abataj, ceea ce se răsfrînge în 
detrimentul acestora.

Toate aceste probleme au fost 
pe larg discutate în cadrul ple
narei la care ne-am referit. To
varășii Dan Surulescu, Dorin

Gheța, Gheorghe Mirieă, Ion 
Ileanu, Dumitru Crăciun, loan 
Popescu, Ilie Tiron și Mihai O- 
prișa care au luat cuvîntul și-au 
exprimat cu competență păre
rile, venind în același timp cu 
sugestii și soluții practice.

In plenară s-a stăruit în mod 
deosebit asupra capitolului dis
ciplină, evidențiindu-se că exis
tă foarte serioase rezerve, în 
mod deosebit cu ocazia prelu
ării schimbului, unde tocmai 
datorită faptului că disciplina 
este adeseori scăzută, se pierde 
un foarte prețios timp. Aten
ție mare trebuie acordată asis
tenței tehnice, care nu trebuie 
să lipsească de la nici un loc 
de muncă. E necesar să se des
fășoare apoi o asemenea mun
că politică incit din fiecare 
membru de partid să se facă 
un agitator activ care să mobi
lizeze muncitorii, să le stimu
leze necontenit conștiința.

Tovarășul loan Ghinea, secre
tar al comitetului municipal ai 
P.C.R. concluzionînd, a subliniat 
necesitatea creșterii răspunde
rii, în toate unitățile, pentru 
folosirea la întreaga capacitate 
a utilajelor și îndeosebi a celor 
din dotare. Pentru mobilizarea 
colectivelor de muncă din uni
tățile economice ale orașului la 
acțiunea de utilizare eficientă 
a capacităților de producție, se 
impune cu necesitate să se des
fășoare o muncă politică, ideo
logică și educativă care să-i fa
că pe oameni să înțeleagă în
treaga importanță a folosirii in
tegrale a capacităților de pro
ducție. E necesar să se demon
streze argumentat că neutiliza- 
rea unei singure instalații, — 
combină, transportor, strung 
etc. — aduce pagube însemnate 
întreprinderii, economiei națio
nale. Trebuie deci dezvoltată o 
largă opinie de masă împotriva 
oricăror tendințe de neutiliza- 
re completă a utilajelor. Orga
nizațiile de partid, sînt chema
te să ducă o vastă muncă poli
tică. folosind toate mijloacele, 
formele și metodele muncii po
litice de masă, pentru a se ajun
ge la un înalt spor dc produc
tivitate pe seama utilizării efi
ciente a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă.

Plenara, punînd în dezbatere 
o problemă majoră și deosebit 
de oportună, a reușit să trase
ze direcții și jaloane prețioase 
pe baza cărora, rezultatele bune 
nu vor întârzia să apară.

jelor folosite la lucrările de 
culgherie cartea prezintă în de
taliu tehnologic lucrările de 
bază ale dulgherului (prelu
crarea lemnului și îmbinările 
dulgherești), lucrările auxiliare 
(sprijiniri, schele și cofraje), 
principalele elemente de con
strucție din lemn, pereți, plan- 
șee, acoperișuri) și construcții 
auxiliare din lemn (baracamen- 
te, diverse dispozitive dc șan
tier).

In capitole speciale sînt ex
puse principiile de organizare 
a lucrărilor, executarea lucrări
lor pe timp friguros și re
guli de tehnica securității mun
cii.

Ediția a IV-a a lucrării este 
revizuită și completată cu ul
timele noutăți apărute în lu
crările de dulgherie. în concor
danță cu prevederile STAS-u- 
rilor și normativelor apărute 
între timp.

Cartea se adresează muncito
rilor și tehnicienilor dc pe șan
tierele de construcții.

1 î| întruchiparea
| ambiției
I - PROFIL -

Intr-adevăr, oamenii nu sînt 
* perfecți. Nici pe departe. Au 
Iși multe cusururi. Insă oamenii, 

de cînd e lumea ți pămintul, I vorba cîntecului, au tins către
perfecțiune. Și tind. Și vor tin- 

Ide. E o lege 1 A firii umane, 
poate, sau a progresului... Și 

Idacă cerni acțiunile omului 
nostru de azi nu poți să nu I distingi... frumusețea lor. Sint
urme ale măreției pe care le-a I lăsat, de-a lungul veacurilor,
acea continuă mișcare înspre 
perfecțiune. Răminem extaziați 

Iîn fața mărețelor citadele din 
beton și sticlă - locuințele I noastre - le lăudăm semeția
și confortul, dar nu uităm să I „punctăm" defectele. Micile
defecte... Ne „legăm" de robi- I netul din baie, imperfect în
șurubat și de ferestrele care, 

Ipe alocuri, mai ventilează ae
rul. De ce ? Pentru că tindem I înspre perfecțiune. Pentru că
ne-am obișnuit să fim preten- 

Ițioși. Față de noi și față de 
tot ceea ce ne inconjoară.

I...MARIA OLTEANU e asis
tentă medicală la cabinetul

IO.R.L. al policlinicii din Vul
can. O asistentă ca atitea al-

Itele, veți zice. Poate ceva mai 
ambițioasă... Tocmai. Aici e a- 
Iici I Maria Olteanu, tinăra cu 
vorba blajină, calmă și stăpî- 
nă pe orice situații din difi-
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Uniți în acțiuni 
gospodărești

Transpunînd in viață propuneri
le locuitorilor din satul Iscroni, 
făcute în adunările cetățenești, 
comitetul executiv al consiliului 
popular comunal Aninoasa și sec
torul I.G.C. din localitate au în
ceput lucrările la conducta de 
alimentare cu apă potabilă o 
cartierului de locuințe și a case
lor individuale din această parte 
a Aninoasei.

Pînă in prezent, s-au efectuat, 
prin contribuția în muncă a cetă
țenilor, săpături de șanțuri pe o 
lungime de 500 m. Au muncit cu 
însuflețire la aceostă lucrare 
Nicolae Băncilă, Ion Șuteu, Titu 
Vrăjitoru, Ion Balotă, Constantin 
Grecu, luliu Cociș, Vasile Mădă- 
rășan. Constantin Roșu, Dumitru 
Mărmăneanu, Vasile Hocoș, Ma
rin Dina, Constantin Dolea, Con
stantin Brehoi, pensionarul Dumi
tru Pitea ș.a.

In timp ce săparea canalului 
continuă în ritm intens echipa de 
muncitori condusă de Nicolae fur

ca montează conductele pentru 
aducțiunea apei potabile. Prin e- 
lorturile muncitorilor Petru Bănci
lă, Florea Maxim, Rudolf Vasa, 
Dan Bufa și alții s-a montat pină 
acum peste 350 ml de conductă.

Pentru ca aceste lucrări să poa
tă fi terminate cît mai repede, iar 
oamenii să beneficieze de apă po
tabilă considerăm că trebuie 
să-și aducă aportul și unitățile e- 
conomice T.C.M.M., S.U.T., I.M.T.F. 
U.E.L. sector Iscroni și depozitul 
fructelor de pădure situate pe ra
za localităților Iscroni și care vor 
beneficia de apa potabilă din c- 
ceostă conductă.

Prin unirea tuturor forțelor exis
tente această lucrare, odată ter
minată, va satisface nevoile popu
lației și unităților economice cu 
apa potabilă atit de necesară 
vieții și activității locuitorilor din 
Iscroni.

Vaier RÂDOI
șeful sectorului I.G.C. Aninoasa

...Ceva mai ambițioasă I Oa
re, sint suficiente aceste cuvin
te ? Nu. Nu sînt. Dacă cerni

cila-i profesiune, cu cițiva ani 
în urmă... nu era asistentă. Ab
solvise doar școala profesio
nală de surori. Avea o me
serie. Și mai avea in priviri 
un foc puternic, poate ceva 
in genul vilvătăii ce aprinsese 
cindva ochii, ochii Vidrei lui 
Hașdeu I O vilvătaie care-o 
împingea mereu la drum. Spre 
mai bine. Spre autodepășire. 
Spre perfecționare... A urmat 
liceul. Mai intîi la cursurile fă
ră frecvență. Apoi la seral. Nu 
s-a speriat de greutăți. A în
vățat cu sirg. O imboldea ma- 
rea-i dorință de a nu bate pa
sul pe loc, de a depăși con
diția începutului de carieră... 
Și-a luat cu brio bacalaurea
tul și a găsit de cuviință că 
mai trebuie să dea cîteva e- 
xamene. Nu dăduse destule I 
A plecat la București ca soră 
medicală și a revenit, intr-o 
dimineață brumoasă de no
iembrie, în 1971, înapoi ca a- 
sistentă.

acțiunile Măriei Olteanu de 
pînă acum nu poți să nu sesi
zezi măreția acestora. „Pînă in 
toamna anului trecut, am tot 
dat la examene !“ - se expri
mă cu o undă parcă de obo
seală in glas. Dar se corectea
ză : „De ce să nu dau ? Imi 
plac. Pentru mine am făcut-o. 
Imi erau necesare..." O tînără 
asistentă medicală din Vulcan, 
unanim apreciată de pacientii 
policlinicii pentru tratamentele 
cu minuție și pasiune acorda
te, o utecistă care răspunde a- 
firmativ oricăror cerințe obștești 
o mamă care acordă Sorinei, 
fiicei sale, cea mai mare par
te a timpului așa-zis liber - 
vorbește, cu convingere, des
pre... necesitatea examenelor I 
Cit adevăr conțin acele cîteva 
cuvinte despre examene, oare
cum impropriu formulate ?!

Maria Olteanu consideră e- 
xamenele un „ce" inevitabil, 
căruia trebuie să-i răspunzi și 
să-i răspunzi bine... Din pre
tenție față de tine însuți. Nu 
e oare aceasta o dovadă a se
tei de perfecțiune de care „iu- 
feră" atiția oameni ai zilelor 
noastre ? Este. Și cite posibili
tăți există pentru a o potoli I 
Infinite...

Intr-adevăr, oamenii nu sint 
perfecți. Și Maria Olteanu o fi 
avind defecte ? Poate că da. 
Dar, se va... corecta I Pentiu 
că oamenii, de cind e lumea 
și pămintul, au tins spre perfec
țiune. Și tind. Și vor tinde...

V. TEODORESCU
după o corespondență de la 
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în unităti ale industriei alimentare
(Urmare din pag. 1)

cea 1 100 tone preparate din 
carne, se prelucrează 63 000 hi 
de lapte în diferite produse, se 
obțin circa 25 tone conserve din 
legume și fructe. In fază avan
sată de construcție se află o 
fabrică nouă de conserve proiec
tată la capacitatea de 3 000 to
ne anual. Există proiecte pri
vind și construcția unei unități 
noi pentru fabricarea mezelu
rilor. Cît privește actualele ca
pacități de fabricație, se consta
tă o serie de deficiențe în mo
dul de desfășurare a procesului 
tehnologic, în folosirea utilaje
lor, în manipularea produselor, 
ceea ce atrage observații din 
partea secretarului general al 
partidului. Factorilor de răspun
dere de la Comitetul județean 
de partid — este de față și pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., tovară 
șui Gheorghe Necula — celor 
din ministerul de resort li se 
cere să ia de urgență măsurile 
cele mai hotărî-te pentru reme
dierea neajunsurilor, pentru a 
face ca unitatea să se înscrie 
ftn parametrii normelor tehno
logice Și în normele de igienă 
pretinse întreprinderilor prelu
crătoare dc produse alimentare.

La Buftea. Fabrica de conser
ve de legume și fructe, unitate 
care a sărbătorit cu doi ani în 
urmă un secol de existență, es
te în plină activitate. Muncito
rii, tehnicienii și inginerii în
treprinderii întîm.pină căldu
ros pe secretarul gneral al par
tidului, pe ceilalți oaspeți. Se in
tră direct în secțiile de produc
ție unde se lucrează intens la 
fabricația de conserve de mază-

re și dulcețuri de căpșuni. In 
zilele următoare, se va trece și 
Ja prelucrarea altor produse 
din noua recoltă. In explicați
ile care se furnizează, este re
levat faptul că unitatea și-a 
sporit neîncetat capacitatea de 
producție, ajungîndu-se în pre
zent la o producție anuală de 
10 000 tone față de 400 
se realiza in trecut. In 
sporurile de producție 
obținute cu investiții 
folcssindu-se aceleași capacități 
constructive. Un accent deosebit 
s-a pus pe creșterea productivi
tății muncii și folosirea proce
deelor moderne de fabricație. 
Sînt luate măsuri pentru reali
zarea unei producții maxime în 
sezonul actual al legumelor și 
fructelor, aici realizî-ndu-se a- 
proximativ 6 000 tone de con
serve pentru consumul popu
lației Capitalei. Se arată că, 
în vederea modernizării proce
sului de producție, în sectorul 
de prelucrare a legumelor și 
fructelor se studiază posibilita
tea schimbării amplasamentu
lui actual al acestei secții într-o 
construcție nouă din apropiere.

In continuare, este vizitat 
sectorul de fabricație a pastei 
de tomate, compus din două li
nii noi de producție, ambele a- 
vînd o capacitate anuală de 
prelucrare a 17 000 tone roșii, 
din care rezultă în final 2 200 
tone de pastă. In această secție 
erau în curs pregătiri intense 
de verificare a agregatelor și 
utilajelor pentru ca, o dată cu 
începerea sezonului de fabrica
ție a pastei de tomate, unitatea 
să lucreze cu maximum de 
randament. Și aici se adresează 
specialiștilor recomandarea de

tone cit 
general, 
au fost 
minime,

LA E.M. PL.OȘT1NA
A FOST STABILIT UN
STRĂLUCIT RECORD
(Urmare din pag. 1)

marcat
munci- 
carc o 

s-au

scrie un nou nume — acela al 
brigăzii conduse de \1CTOR 
.MALDĂRE SCU.

Credem că este interesant de 
relevat pentru minerii din Valea 
fiului cîteva din datele tehnice 
înscrise în „biografia" noului re
cord mineresc, record de talie eu
ropeană.

Debutul pregătirii atacului de 
obținere a unor asemenea perfor
manțe superioare a fost 
prin specializarea fiecărui 
tor pentru operațiunea pe
are de executat în abataj, 
stabilit riguros operațiile de revi- 

i zie și întreținere care se pot e- 
i xecula in timpul funcționării aba

tajului, ele efectuîndu-sc în regim 
comandat spre a se putea folosi 
cu o eficiență cît mai înaltă tim
pul de lucru.

Concomitent cu măsurile orga
nizatorice care au fost luate pen
tru organizarea lucrului in aba
taje. prin folosirea metodei gra
ficului ciclic și organizarea per
fectă a celor trei schimburi, fie
care din ele constituite din 15 
muncitori, o atenție deosebită a 
fost acordată asigurării tuturor 
condițiilor necesare pentru func
ționarea ireproșabilă a circuitului 
de transport. In această ordine de 
idei am aminti faptul că la fie
care acționare de transportor cu 
bandă sau cu raclele au fost mon
tate două grupuri de acționare, 
urmărindu-se în felul acesta ca 
unul din grupuri să poată fi de
cuplat la nevoie pentru reparații 
și revizii.

Pentru scurtarea timpilor de 
montare a utilajelor dc transport 
din galeria colectoare, datorită 
avansării rapide a frontului de 
abataj, s-a folosit în permanență 
un transportor în montare In a- 
semenea condiții volumul total al 
montărilor și demontărilor de 
transportoare fiind în cursul unei

singure luni de 8 transportoare 
T.R.-3.

Momentul critic al acestei acti
vități deosebite a fost prilejuit de 
viituri de apă care au apărut în 
lucrare la jumătatea lunii și au 
inundat parțial abatajul, acestea 
fiind înlăturate prin eforturi deo
sebite.

O știre dc ultimă oră pc care o 
aflăm tot la Ploștina este tenta
tiva ca, începînd cu primul 
schimb din ziua dc 1 iunie, să 
fie atacat un alt record stabilit 
tot în bazinul carbonifer al Mo- 
trului și care datează de mai 
mulși ani: este vorba de a de
păși cei 608 ml de galerie săpată 
în cursul unei luni și de a realiza 
în cursul lunii iunie a. c. cel pu
țin 650 de metri de galerie.

Cum se vede, ștafeta recordu
rilor este predată din mers, pri
mul record la care nc-am referit 
fiind doar o prefață la altele vi
itoare. Realizările obținute în luna 
mai fac proba capacității tehnice 
și organizatorice de care dispun 
în prezent minele noastre, dacă 
sînt rezolvate în condiții optime 
o serie de probleme privind apro
vizionarea cu materiale, piese de 
schimb, organizarea superioară a 
producției, fac proba abnegației 
și a puterii de mobilizare, a pri
ceperii minerilor.

Rezultatele prestigioase la ca
re ne-am referit ca și cele ce vor 
fi obținute neîndoielnic în luna 
iunie a. c. în tentativa de dobo- 
rire a celui de-al 2-lea record, 
întăresc convingerea minerilor din 
cel mai tînăr bazin carbonifer 
„l țării că este posibilă realiza
rea unor performanțe și mai deo
sebite în condițiile întrecerii so
cialiste pe acest an. Acesta este 
de altfel și mesajul vibrant pe ca
re îl transmit minerii Motrului 
vecinilor lor de competiție, tutu
ror acelora care lucrează în mi
nele din V alea fiului.

a urmări îndeaproape nivelul 
calitativ al produselor, adopta
rea de măsuri apte să determi
ne, în sezonul prelucrării legu
melor și fructelor din acest an, 
maximum de randament în fo
losirea utilajelor, a timpului de 
lucru, acestea fiind condiții de 
primă însemnătate în realizarea 
sarcinilor de plan și deci în a- 
sigurarea necesităților de con
sum aie populației.

In încheierea programului de 
lucru prin unități ale industri
ei alimentare, secretarul gene
ral al partidului, ceilalți condu
cători de partid și de stat iau 
cunoștință de activitatea între
prinderii de ambalaje metalice 
și piese de schimb pentru in
dustria alimentară, aflată tot 
la Buftea, în imediata vecină
tate a Fabricii de conserve. în
treprinderea nouă transformă 
anual în cutii și alte ambalaje 
necesare industriei alimentare 
mari cantități de tablă. Se pro
duc, de asemenea, anual circa 
30 tone piese de schimb pentru 
diferite unități industriale din 
această ramură de producție.

In secția de fabricație a am
balajelor metalice, procesul teh
nologic este organizat pe baze 
tehnice înaintate și asigură po
sibilități pentru diversificarea 
și modernizarea continuă a pro
ducției de ambalaje. Se vizitea
ză cu acest prilej și secția de 
lilografiere a tablei folosite în 
realizarea ambalajelor, în gene
ral cutii de diferite mărimi și 
forme pentru conserve. Secția 
este unică în țară, ea punjnd la 
dispoziția și altor unități pro
ducătoare de ambalaje tabla 
imprimată în culori, eu desene 
și inscripții atrăgătoare și Su
gestive. Preocupările specialiș
tilor din această secție tind la 
realizarea unei game 
de tablă litografiată, 
pînă la combinații de șase cu
lori.

In dialogul pe care-1 întreți
ne eu specialiștii fabricii, se
cretarul general al partidului 
propune acestora spre studiere 
posibilitatea ca această unitate 
cea mai mare întreprindere 
producătoare de ambalaj me
talic pentru conserve, să se 
constituie în furnizorul princi
pal de tablă litografiată în de
cupaje diferite pentru toate sec
țiile de ambalaj de pe lîngă în
treprinderile de conserve ; dota
te cu linii de capacități adecva
te cerințelor, acestea urmează 
să realizeze forma finală a am
balajului. Soluția prezintă. în
tre altele, avantajele diminuării 
volumului transportat ușurința 
manipulării etc.

Intîlnirea de lucru a secreta
rului genera] a] partidului cu 
cadre de conducere din indus
tria prelucrătoare a legumelor 
și fructelor, din ministere, cu 
factorii cărora le incumbă răs
punderea pentru bunul mers 
al acestei importante activități, 
de ale cărei rezultate este strîns 
condiționată aprovizionarea pie
ței, a fost, ca în toate împreju
rările similare, generatoare de 
sugestii, de soluții practice ime
diate, fructuoasă.

Confirmînd încă o dată sîrguința 
și perseverența care-i caracterizează, 
membrii Filialei de vînătoare și pes
cuit sportiv Petroșani au inițiat și 
finalizat și in această primăvară ci- 
teva acțiuni cu caracter gospodăresc, 
soldate cu tot atîtea rezultate bu
ne. Prin contribuția voluntară a 
cîtorva vînători a fost amenajat, 
dotat cu ustensilele necesare și des
chis „Salonul" de tir distractiv pen
tru copii și tineret. Aici, numai cu 
0,50 lei se poate „împușca" un fa
zan, un iepure și, dacă trăgătorul 
este bun ochitor... chiar un lup sau 
un urs. Panoul aflat în interiorul 
„salonului", amplasat lîngă Muzeul 
mineritului, expune în fața puștii 
și a „vînătorilor" un mare număr 
de animale din fauna bogată a mun-

Hărnicie
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poziție de desen a elevilor.
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N. Popescu BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Soarele răsare la ora 4,35 și 
apune la ora 19.53.

Zile trecute din an — 153. 
Zile rămase — 213.

EVENIMENTE

CASA DE CULTURA Petro
șani. La ora 11, în sala dc lec
tură, „Intîlnuc cu copilăria"; In 
sala mică, la ora 18, o consfătui
re cu tema „Utilizarea forței de 
muncă în construcții. Preocupa
rea pentru calificare și ridicarea 
ei"; La ora 19, în sala experi- 
meni-clubului, în ciclul „Tinerețe 
și contemporaneitate", tema „Re
guli de comportare la locul de 
muncă".

CE NE
4> MARIAN GHIȚA, str. 

•Ir. Petru Groza nr. 36/3 Pe
troșani. Pentru a discuta în 
detaliu cum puteți deveni co
respondent și modul în care 
se realizează conlucrarea co
respondenților cu redacția, 
vă invităm să faceți o vizi
tă la redacție într-una din 
zilele următoare. între orele 
7.30 — 16.

lui, cu care împrăștiați ve
ninul calmoniei. De fapt, nu 
reprezentați o excepție. Așa 
procedează majoritatea ano
nimilor. Oamenii eu intenții 
cinstite, responsabili, scriu 
și susțin ceea ce scriu cu gi
rul semnăturii lor complete.
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4 M. V. — E.M. Dilja : 
Redacția a obținut date sufi
ciente. edificatoare, demne 
de încredere care demon
strează că „sesizarea11 ce ați 
ticluit cu privire la persoa
na măsurătorului de gaze 
Ioan Adam este neîntemeiată 
și plină de răutate.

Ea ne-a dovedit iresponsa
bilitatea cu care lansați afir
mații, presupuneri și păreri, 
neverifioate și nefondate, ușu
rința, dacă nu lașitatea, as
cunse în spatele anonimatu

4 VIOREL AVRAM, Lu- 
peni. Nu înțelegem de ce în 
scrisoarea adresată redacției 
ați ocolit tocmai ceea ce era 
mai important să arătați, a- 
dică adevăratele motive pen
tru care vi s-a desfăcut con
tractul de muncă ? Redacția 
totuși, adresîndu-se servici
ilor de resort din Centrala 
cărbunelui, este acum în po
sesia lor. Măsura a fost lua
tă în baza prevederilor art. 
13, litera „e" din Legea nr. 
1/1970. Pentru elucidarea ce
lorlalte probleme, 
ți-vă la conducerea 
peni care a primit 
în sensul rezolvării

prezenta- 
E.M. Lu- 
indicații 

litigiului.

ților și cîmpiilor noastre. .Salonul" 
reprezintă, în concepția realizatori
lor, o utilă bază de antrenament 
pentru copiii și tinerii care îndră
gesc tirul.

O altă preocupare a membrilor 
filialei a constituit-o r.ccondiționarea 
sediului acesteia. Cu sprijinul vo
luntar al membrilor vînători și pes
cari, la sediul filialei s-au vopsit în 
ulei părțile din 
țada, zestrea de 
cum se știe, nu 
a fost aranjată 
sugestiv. Școlarii 
pionierii pol organiza aici, în ca
drul programului de lucru al bi
roului filialei vizite în grup cu ca
re ocazie au posibilitatea de a ve
dea de aproape exemplare reprezen
tative din bogata faună a munților 
noștri.

De o însemnătate mare mai ales 
pentru viitoarea activitate a membri
lor pescari ai filialei sînt amenaja
rea topliței pe Calea Jigoreasa, a- 
duccrea și depunerea în ea a celor 
aproape 50 000 de puiețî de păstrăvi 
indigeni. După ce se vor „întări" 
în apa izvorului 
vilită prin munca 
rilor. aceștia vor 
„grăbite" și reci 
pescuit Banița.

s-au vopsit în 
lemn, inclusiv fa- 
trofee, care, după 
este deloc săracă, 
intr-un mod mai 
din clasele mici,

„întări** 
care a /ost stă- 
harnica a pesca- 
popula pîraiele 
ale fondului de

i
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0 1870 — Se pun în circula
ție primele cărți poștale din țara 
noastră 0 1950 — A fost inau
gurat Palatul pionierilor din Bu
curești 0 1972 — In Belgia are 
loc Congresul Național al Parti
dului Liberal pentru libertate și 
progres 0 1955 — Ziua Victo
riei. sărbătoarea națională a Tu
nisiei 0 1910 — S-a născut
Gyula Kallai, președintele Con
siliului Național al Frontului 
Popular Patriotic din R. P. Un
garia 0 1804 — S-a născut
marele compozitor rus M. I. 
Glinka (m. 1857) 0 Ziua inter
națională a copilului 0 1972 — 
La București, între 1—5 iunie, 
are loc Congresul Federației In
ternaționale a arhivelor de filme.

mergem
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie Micul scăldător; Republi
ca : Mihail Strogoff; PETRILA : 
Esop; I.ONEA — Minerul: Cor
tul roșu; ANINOASA : Doar 
un telefon; VULCAN : B. D. 
la mume și la mare; PARO- 
ȘF.NI : Floarea soarelui; LU- 
PENI — Cultural: Locotenen
tul Bullitt; URICANI : Cum am 
declanșat al IJ-lca război mon-

Constanța; IC,30 Clubul călăto
rilor; 11,00 Buletin dc știri; 11,05 
Muzică ușoară; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Pentru prietenii 
muzicii corale; 12,00 Cîntă Pui
ca Igiroșanu și Rossano; 12,15 
Recital Mark Riezen; 12,30 In- 
lîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Tot înainte; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
Drag mi-e cîntccul și jo-ul; 15,00 
Buletin dc știri; 15.05 Tribuna 
radio; 15,25 Pagini din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16.15 Copiii lumii cîntă — for
mații din R.P. Polonă, Franța, 
Japonia, R.D. Germană. R.S.F. 
Iugoslavia; 16,30 Interprete de 
muzică populară; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Antena tinere
tului; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de scară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Un rapsod 
al Văii Mureșului; 20.55 Știința 
la zi; 21,00 Revista șlagărelor;
21.30 Bijuterii mtizicalc; 21,45 
Din lirica populară — melodii 
și versuri; 22,00 Radiojurnal:
22.30 Concert dc seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
dc seară; 24.00 Buletin dc știri: 
0.03—6 .CC Estrada nocturnă.

mateca : „Crimă și pedeapsă'' 
12,15 Primăvara la Sofia — mu 
zică ușoară; 13,00 Telejurnal; 
16,30—17,00 Curs de limba ger
mană (lecția a 17-a — reluare);
17,30 Deschiderea emisiunii de j 
după-amiază. Emisiune în limba 
maghiară; 18,30 Reportaj TV : 
Crochiuri... De ziua internațio
nală a copilului; 18,50 Tragerea 
de amortizare ADAS; 19,00 In 
întîmpinarea Conferinței Națio 
nalc a P.C.R. Intelectualitatea 
tehnică își sporește eforturile 
pentru progresul economici socia
liste; 19.20 1 001 de seri; 19,3C 
Telejurnal; 20,00 Marca întrece 
re în cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului și a aniversă
rii Republicii. Transmisiune di
rectă de la Uzinele „23 August" 
și „1 Mai" Ploiești; 20,30 Tine 
rii despic ei înșiși; 21,15 Pagini 
dc umor : „Aventuri în epoca dc 
piatră"; 22,05 Recital în trei : 
Gabriela Teodorescu, Marian 
Spînoche, Puica Igiroșanu; 22,20 
Sub soarele Tunisiei; 22,40 „21 
Jc ore".
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EXPOZIȚII. In holul mare al 
Casei de cultură din Petroșani, 
la ora 19,30, se deschide o ex-

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Orchestra de 
muzică populară ..Briulcțul" din

Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Prietenii lui Așchiu- 
ță — emisiune muzical-distrac- 
tivă; 9,30 „România în lume"; 
10,00 Curs de limba engleză 
(lecția a 18-tț: 10.30 Telecine-

«Kw.,

. 1 f

Sărbătoarea

(Urmare din pag. 1)

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de
picts 23 de grade, iar la Paring 
de plus 15 grade. Minima a fost 
de plus 6 grade atît la Petroșani 
cît și la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă cu cer variabil 
mai mult noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe sub formă de 
averse. Vînt slab pînă la potrivii 
din sectorul sud-vestic.
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pe strada mare...
Foto : Ion LICIU

Masivă angajare a colectivelor
industriale hunedorene
la
de

(Urmare din pag.

%

1.
I

Mă i

îndeplinirea înainte
termen a cincinalului

1)

15 MILIOANE LEI. 
larea de noi mărci 
de fabricație, finisarea 
tativi superiori a metalului, onorarea la timp 
și în devans a contractelor față de beneficia 
rii din (ară și de peste hotare COMBINA
TUL HUNEDOREAN VA ASIGURA O DE
PĂȘIRE A PLANULUI DE EXPORT CU 6 
MILIOANE LEI VALUTĂ Șl UN VOLUM 
DE BENEFICII SUPLIMENTARE ÎN VA
LOARE DE 30 MILIOANE LEI.

Alături de siderurgiști, numeroase alte co
lective hunedorene subscriu cu entuziasm la 
marea întrecere. După mature și responsa
bile gîndiri, după profunde judecăți și chib 
zuinți, ENERGETICIENH DE LA MINTIA 
ȘI PAROȘENI AU HOTĂRÎT SĂ SUPLI 
MENTEZE LA 120 MILIOANE KILOWAȚI 
ORĂ PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRI 
CA CE O VOR FURNIZA IN PLUS ECONO 
MIEI NAȚIONALE. Minerii de la Barza 
Ghelar, Teliuc, Deva și Muncel vor depăși 
în medie, cu 5 Ia sută producția de mine
reuri de fier și metale neferoase. Chimiștii 
•le la Orăștie și „Viscoza" Lupcni au în ve
dere realizarea peste plan a unor importante

In 
de

paralel, prin asimi- 
oțeluri și tehnologii 
Ia parametri cali-

DARURI
(Urmare clin pag. 1)

mine — dincolo de nevoia 
de depozit, de îngrămădi
re a lor', un bun tovarăș 
de drum prin viață, un 
prieten. (Ar fi trebuit 
poate alăturat, „potrivit" 
aici, un adjectiv, dar nu 
găsea cuvîntul care să-i 
întărească spusele). Că le 
împrumut și altora / Nu

văd de ce n-aș face asta. 
■Mai ales acum, cînd car
tierul Aeroport, cu cei 
peste 15 000 de locuitori 
duce lipsă de 
lecă, de cărți, 
simt nevoia de 
pentru cultură 
vestită cartea, cu valoarea 
ei materială și spirituală. 
D-aia împrumut. Sînt sa
tisfăcut că pot să ofer 
cărți oamenilor.

o biblio-
Oamenii 

cultură, și 
trebuie in-

cantități de produse din mase plastice, pig
menți metalici, fire și fibre sintetice și alte 
chimicale în valoare de aproape 7 milioane 
lei. Colectivele din ramura materialelor de 
construcții și-au suplimentat angajamentele 
pentru a obține pînă la finele anului 5 500 
metri cubi prefabricate din beton. 500 mii 
cărămizi și alte materiale pentru șantiere, 
iar forestierii din cadrul C.E.L Deva, buș 
toni, cherestea, lemn de mină, pentru celu
loză și alte produse în valoare de 2 milioani 
lei. Demne de remarcat, pe lingă aceste 
cifre cantitative sînt angajamentele privind 
depășirea sarcinilor Ia export, reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, sporirea 
volumului beneficiilor suplimenlare, dezvol 
tarea acțiunilor de aulodotare și autoutilare 
Totalitatea angajamentelor asumate de In 
treprinderile județului în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și aniversării 
sfertului de veac de la proclamarea Repu
blicii. reprezintă prin valoarea și semnificația 
lor o expresie elocventă a hotărîrii oameni
lor muncii hunedoreni de a contribui cu în
treaga lor energie creatoare Ia îndeplinirea 
înainte de termen a prevederilor cincinalului, 
la progresul multilateral al patriei.
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Timpul nostru, caracterizat 
printr-o adevărată explozie in
formațională, influențează și 
copilăria, impunîndu-i o maturi
zare mai accelerată. Mobilitatea, 
prospețimea spirituală a copilu
lui de azi cer din parte; 
torului o permanentă 
spirituală, capabilă : 
pasul cu apetitul i 
tiv. Metode 
educație, 'ținînd 
mediu, de 
hică, de aspectele concrete ale 
preocupărilor ce le manifestă 
copii] la diferite nivele de vîrstă 
și pregătire, stabilesc o punte 
continuatoare între prezent și 
viitorul spre care îi îndrumăm 
cu o necesară atenție.

împreună eu farmecul și du
ioșia vîrstei. copiii aduc și sen
timentul responsabilității. Ase
menea unei ștafete. aspirații, 
trăsături de caracter. înclinații, 
întreaga spiritualitate a famili
ei, a societății, se transmit cu 
simplitatea lucrurilor firești. 
Oamenii aceștia de-o șchioapă, 
ce cresc cu fiecare clipă, aseme
nea fabulosului Făt Frumos, ne 
procură bucurii și satisfacții, 
împrospătează necontenit vitali
tatea societății în care trăim, 
prefigurînd un viitor luminos și 
plin de încredere.

Poate ea o răsplată pentru 
ceea ce vîrsta de aur a omenirii 
— copilăria — are mai de preț, 
mai exuberant, maturii au sta
bilit ea semenilor lor proaspăt 
intrați în viață să le fie dedi
cată o zi de sărbătoare — 1 
Iunie, în vremea cînd încep să 
se vadai roadele naturii, dar și 
roadele învățăturii. încep să se 
facă auzite Și ecourile vacanței. 
Nu peste mult timp copiii vor 
străbate Și cunoaște frumusețile 
de totdeauna ale naturii, locuri 
și monumente istorice, imagini
le de azj ale patriei socialiste, 
aflată într-un impetuos drum 
spre culmile civilizației și bu
năstării.

■a educa
ți nerețe 

să lină 
informa- 

atractive
seama 

structură

de 
de 

psi-

aportul

A

Petroșani
ANGAJEAZĂ

PRIN CONCURS ■c
• TEHNICIAN PRINCIPAL ELECTROME

CANIC

Concursul va avea loc în ziua de 5 iunie 1972, 
ora 9, la sediul școlii din Petroșani, str. Repu
blicii, nr. 7, telefon 1575 de unde se pot obține 
și informații suplimentare.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele ’ 
prevăzute de H.C.M. 2841/1968 și Legea nr. 
12/1972.

T. A. P. L.

Petroșani

N-are importanță, ce 
am răspuns. Nu intențio
nez o relatare reporteri
cească a tot ce am văzut. 
.Mă bucur să-mi pot a- 
ininti doar spusele bălrî- 
nului pensionar: „Menirea 
omului e să ofere, dacă 
are ce oferi, să facă da
ruri semenilor săi. Cărțile 
sînt o comoară, dar lieci- 
tite. nu-s altceva decit 
maculatură. Așa că eu le 
împrumut elevilor, cunoș
tințelor și celor care vor 
să citească".

Da, acum știu că Du-

mitru Moisiu, omul care 
„face daruri semenilor 
săi", nu caută să fie „un 
autentic", copie fidelă a 
unei poze de aiurea. El 
este un om care, într-o 
trăire arzîndă și-a strîns 
o comoară, iar acum, re
ceptiv la viața din jur, 
pasional să-i știe pe oa
meni în adevărata lor 
aureolă, le dăruiește din 
comoara lui. Este o co
moară de aur, pentru ca
re nu pot să spun decit : 
„mulțumesc, omule, pentru 
darurile tale !“.

părinților
Din bugetul consiliului popu

lar la școala generală nr. 3 din 
cartierul Dărăneșlj — Petroșani, 
se află în construcție două săli 
de clasă executate de echipa de 
zidari condusă de loan Neudof 
din cadru] sectorului I.G.L. Lu
crările de zidărie sînt aproape 
terminate urmînd ca în săptă- 
mîna viitoare să se monteze 
tîmplăria și acoperișul.

Un aport deosebit la executa
rea lucrării l-au adus părinții 
elevilor, printre care 
pe Ion Meche, Ștefan 
Gheorghe Dăroni. Adam 
fein, Leon Deak, Titu 
Wilhelm Loșadj și alții, 
îndrumați de prof. 
Bartha, directorul școlii, 
crai la săparea fundației, cărat 
de piatră și cărămidă, precum 
și alte materiale de construcții.

Prin intensificarea ritmului 
de muncă cele dottă săli de cla
să vor fi terminate pînă la data 
de 1 iulie ac. 
putea primi în 
condiții pe toți 
rul an școlar.

Condiții
H.C.M. nr.

de salarizare și angajare conform 
914/1968 și a Legii nr. 12/1971.

amintim
Ungur, 

Vinc- 
Vlad, 
care,

Pavel 
au lu-

iar școala va 
cele maj bune 
elevii în viito-

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—10 de la biroul personal al Trus
tului alimentației publice locale Petroșani, str. 
Republicii, nr. 92. Telefon 1624.

Mica publicitate
FAMILIA Guzrany Iosif și soția, felicită pc tatăl lor 

Guzrany Emeric cu ocazia pensionării, mulțumindu-i pentru 
grija și sprijinul pc care le-a acordat-o în permanență.

★
Familia tir. inginer Petru Roman mulțumește Pe aceasta 

cale tuturor celor care prin prezență și cu gîndul au fost 
alături Ja marea durere suferită prin pierderea neuitatei lor 
fiice Mariana.
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IpeM rMOSCOVA 31 (Agerpres). 
După cum relatează agenția 
TASS, la 31 mai, a avut loc șe
dința Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. consacrată ra
tificării tratatului dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei. La 
ședință au participat L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor exter
ne, a relevat că tratatul creea
ză baza politică și juridică ne
cesară pentru o bună vecinătate 
și colaborare pașnică, reciproc 
avantajoasă, între Uniunea So
vietică și R.F. a Germaniei. Tre
buie subliniat, a spus el, că 
tratatul din 12 august 1970 nu 
este îndreptat împotriva unor 
terțe state și nu afectează acor
durile încheiate anterior dc 
părți.

Mihail Suslov, președintele 
Comisiei pentru afacerile exter
ne a Sovietului Uniunii, a ară
tat că, analizînd tratatul, comi
siile pentru afacerile externe 
ale Sovietului Uniunii și Sovie
tului Naționalităților au reco
mandat ratificarea lui.

A luat apoi cuvîntul Nikolai

Podgornîi, care a arătat că tra
tatul fixează în mod clar in
violabilitatea prezentă și viitoa
re a granițelor europene, in
clusiv a graniței de vest a Polo
niei pe Oder—Neisse Și a gra
niței dintre R.F.G. și R.D.G. O 
importanță mare o prezintă ar
ticolul din tratat privind re
nunțarea la amenințarea cu 
forța sau folosirea ei în relați
ile reciproce dintre U.R.S.S. și 
R.F.G.

„Prin Tratatul de la Moscova 
se creează noi posibilități im
portante pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale dintre U.R.S.S. 
și R.F. a Germaniei. In această 
direcție, în ultimul timp, s-au 
conturat schimbări esențiale".

Intrarea în vigoare a tratate
lor U.R.S.S și Poloniei cu R.F.G. 
deschide calea spre realizarea 
acordului cvadripartit privind 
Berlinul occidental, a unei serii 
dc acorduri importante între 
R.F.G. și R.D.G. a spus apoi 
N. Podgornîi.

In încheiere. Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat în unanimitate Decretul 
privind ratificarea tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G., decret 
care a fost semnat apoi de Ni
kolai Podgornîi.

românește
peste
hotare

• Comunicatul comun iraniano-american

Vizita iui Fidel Castro
în R. P. Ungară
• Convorbiri oficiale ungaro-cubaneze

BUDAPESTA 31 (Agerpres). 
— Miercuri, la Budapesta au 
avut loc convorbiri oficiale în
tre delegația ungară, condusă 
de Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.. și delegația

cubaneză, condusă de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cu-

IIAGA. — Biroul de turism ro
mân din Amsterdam, 
cu Clubul amatorilor 
pi'ig .. u
blad van Het Oostcn", a orga
nizat în localitatea Nijverdaal o 
seară românească la care au parti
cipat peste 350 persoane — mem
bri ai filialelor clubului din în
treaga țară. Cu această ocazie, 
s-au prezentat filmele turistice ro
mânești „Rapsodia română" și 
„Autotur în România", care s-au 
bucurat de un deosebit succes. A 
urmat un concurs cu tema „Ro
mânia — (ară a turismului auto
mobilistic", cîștigătorului ojerin- 
du-l-se o călătorie în (ara noas
tră.

COPENHAGA. — Delegația 
economică română, condusă dc 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, a- 
flată, începînd de la 29 mai, în
tr-o vizită oficială în Danemarca, 
la invitația guvernului danez, a 
avut convorbiri la Ministerul A- 
facerilor Externe asupra exploră
rii unor noi posibilități de dez
voltare a relațiilor economice bi
laterale, în conformitate cu con
dițiile și potențialul actual al e- 
conomiilor celor două țări. De a- 
semenea, delegația română a pur
tat convorbiri cu președintele Fe
derației industriașilor danezi, 
Hjalmar Kyrsting, precum și cu 
membri ai conducerii Camerei de 
Comerț a Danemarcei.

împreună 
dc cttm- 

din Olanda și ziarul „Dag-

în localitatea Nijverdaal o

TEHERAN 31 (Agerpres). n- Co
municatul comun iraniano-american. 
dat publicității la încheierea vizitei 
efectuate la Teheran de președintele 
Statelor Unite, Richard Nixon, re
levă hotărîrca celor două părți de 
a coopera în continuare, în diferite 
domenii.

Iranul, subliniază în continuare 
comunicatul, s-a declarat pregătit și 
dispus să coopereze cu vecinii săi 
pentru stimularea unei atmosfere în 
care 
tatea 
fului

să poată fi asigurate stabili
și progresul în regiunea Gol- 
Persic.

Referitor la relațiile dintre In
dia și Pakistan, președintele Nixon 
și șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr și-au exprimat spe
ranța că cele două țări vor găsi 
căile pentru a ajunge la o soluțio
nare justă a diferendelor dintre ele, 
subliniind cu satisfacție inițiativa 
părților de a avea reuniuni.

Președintele Nixon, 
comunicatul, l-a informat 
șahul Mohammad Reza 
Aryamehr despre vizitele 
le-a întreprins la Pekin 
cova.

menționează 
pe șahin- 

Pahlavi 
pe care 

și Mos-

BERLIN 31 (Agerpres). — Agen
ția ADN anunță că Federația De
mocrată Internațională a Femeilor 
(F.D.I.F.) a dat publicității, cu o- 
cazia Zilei internaționale a copi
lului — 1 Iunie, un apel în care 
cheamă la intensificarea solidarită
ții cu copiii din Indochina, victi
me ale unei agresiuni condamnate 
de lumea întreagă. Apelul atrage a-

tenția, de asemenea, asupra situației 
grele a copiilor în coloniile din A- 
frica și a celor din țările unde există 
regim de apartheid.

Ziua de 1 Iunie, subliniază ape
lul, trebuie să constituie o nouă e- 
tapă în lupta femeilor pentru în
lăturarea războiului, pentru asigura
rea unui viitor fericit copiilor lor.

PE GLOB
Un nou tip de cablu

telefonic

Sosirea președintelui
Nixon a

VARȘOVIA 
tul Agerpres, 
transmite : La 
lui Consiliului dc Stat, Henryk Ja
blonski, și a președintelui Consiliu
lui dc Miniștri, Piotr Jaroszewicz, 
miercuri a sosit la Varșovia, într-o 
vizită oficială, președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon. 
El este însoțit de William Rogers, 
secretarul Departamentului de Stat, 
Henry Kissinger, consilierul special 
pentru problemele securității națio
nale, și de alte persoane oficiale.

La aeroportul internațional Oke- 
cie, șeful Casei Albe a fost întîm-

31. — Coresponden- 
Iosif Dumitrașcu, 
invitația președinte-

Varșovia>
pinat dc H. Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat, P. Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului. H. Jablonski și R. Ni
xon au rostit scurte cuvînlări.

In continuare, președintele Nixon 
a vizitat orașul Varșovia și a de
pus o coroană de flori la Monu
mentul Eroului Necunoscut.

Edward Gierek, prim-sccretar al 
C.C. al P.M.U.P., a avut o între
vedere, în clădirea Seimului, cu 
președintele Statelor Unite. întreve
derea a constituit începutul convor
birilor oficiale polono-americanc, 
care vor continua și la 1 iunie.

si
asupra zonelor dens populate

centrul de cer- 
telecomunicații 
află în curs de 
nou tip de ca- 

a cărui realiza
ți adevărată re-

PARIS. La 
cetări pentru 
al Franței se 
perfectare un 
blu telefonic, 
re ar produce
uoluție in acest domeniu. Este 
vorba de înlocuirea actualu
lui cablu din cupru printr-o 
fibră de sticlă, de dimensiu
nea unui fir de păr. Impulsu
rile, care ar urma să fie 
transmise, în attest caz, cu 
ajutorul laseruldi, ar asigura 
deservirea concomitenta, prin 
același cablu, a 100 000 de li
nii telefonice.

La Sofia a fost semnat un 
acord privind livrarea de către Bul
garia a utilajelor necesare pentru 
construcția a patru combinate avi
cole în Republica Arabă Egipt. Con- 
forn acordului bulgaro-egiptean. cele 
patru unități, ce vor avea o capa
citate de producție 
pui anual, urmează 
exploatare în anul 
agenția BTA.

rut instalarea unui reprezentant 
său la Londra

al

a-

de 40 
să fie 
1975,

milioane 
date în 

relatează

Peste 18 000 
funcționari din orașul argentinian 
Cordoba au declarat grevă, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, precum și res
pectarea drepturilor sindicale. Greva 
a fost organizată la chemarea or
ganizației locale a Confederației Ge
nerale a Muncii.

de muncitori și 
argentinian

Valul de căldură, caic s-a 
bătut în cursul lunii mai asupra sta
telor indiene Bihar, Uttar Pradesh, 
Bengalul de Vest, Orissa și Andhra 
Pradesh a provocat, pînă în pre
zent. moartea a 500 de persoane.

Pe de altă parte, în statul Ke
rala, ploile torențiale, ce au urmat 
arșiței, au produs inundații. Revăr
sarea apelor a provocat daune ce se 
ridică la circa 20 
Peste 10 000 de 
truse, numeroase 
fără adăp ist.

milioane dc rupii. 
case au fost dis- 
familii rămînînd

Pakistanului, Znl-

O Potrivit ultimelor date, publi
cate la cartierul general al trupe
lor britanice din Irlanda dc Nord, 
numărul total al pierderilor de vieți 
omenești, înregistrat în această pro
vincie din august 1969, se ridică, în 
prezent, Ia 357.

<(> Președintele 
fikar Aii Bhutto, care întreprinde 
un turneu într-o serie de țări arabe 
și africane, a sosit la Beirut, unde 
a conferit cu șeful statului libanez, 
Suleiman Frangieh, și cu ministrul 
afacerilor externe Khalil Abu Ha
mad. Convorbirile, care s-au desfă
șurat la Palatul prezidențial din 
Baabda, s-au referit la relațiile bi
laterale și la criza din Orientul A- 
propiat.

mierul Saeb Salam au insistat asu
pra atenției deosebite pe care gu
vernul trebuie să o acorde proble
melor economice și sociale.

Noul cabinei libanez va prezenta 
programul în Camera Deputaților 
(parlamentul .țării), în cadrul sesiu
nii extraordinare a acesteia, convo
cată între 1 și 17 iunie, pentru a 
obține votul de încredere.

Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, care a întreprins 
o scurtă vizită la Beirut, a sosit, 
mercuri, la Amman, — cea de-a cin- 
cca etapă a călătoriei sale înlr-o 
serie de țări arabe și africane.

In timpul celor două zile, cit va 
răminc în Iordania, Zulfikar AH 
Bhutto și regele Hussein, vor trece 
în revistă relațiile bilaterale, situa
ția din Orientul Apropiat, precum 
și poziția Pakistanului față de nor
malizarea relațiilor cu India.

Cea de-a doua zi a lucrări
lor celui de-al XVIII-lea Congres 
internațional de chirurgie, care se 
desfășoară la Roma, a fost consa
crată problemei traumatismelor pro
vocate ca urmare a accidentelor de 
circulație.

Participanții la lucrări au subli
niat că, pe plan mondial, în ulti
mii zece ani s-a triplat numărul ac
cidentelor de circulație. Cele mai nu
meroase accidente sînt provocate de 
tineri între 18—25 ani, iar trauma
tismele sînt, în majoritatea lor, cra- 
niem

TEL AVIV 31 (Agerpres). — 
Trei indivizi înarmați, sosiți marți 
seara la Lod, lîngă Tel Aviv, la 
bordul unui avion „Air France", au 
deschis focul asupra pasagerilor și a 
persoanelor care așteptau pe aero
port — au anunțat surse oficiale 
israeliene. Potrivit primelor infor
mații, 26 de persoane au fost ucise 
și 72 rănite, dintre care 15 grav.

FIANO1 31 (Agerpres). — Avia
ția Statelor Unite a continuat, la 
29 mai, lansarea de mine pentru 
blocarea portului Vinh, precum' și 
raidurile de bombardament împotri
va mai multor regiuni populate din 
provinciile Quang Ninh, Ninh Binh, 
Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, 
Quang Binh și zona Vinh Linh, se 
arată într-o declarație a purtătoru
lui de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam, 
difuzată de agenția V.N.A. In a-

B<)m Sesiunea de primăvară a

BONN 31 (Agerpres).— Timp 
de două zile, la Bonn s-a des
fășurat sesiunea de primăvară 
a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. In intervențiile lor, 
miniștrii de externe s-au refe
rit la problemele înscrise pe 
ordinea dc zi, între care secu
ritatea europeană a ocupat un 
loc central. Astfel, ministrul de 
externe francez, Maurice Schu
mann — anunță agenția France 
Presse — a apreciat că trebuie 
angajate rapid pregătirile mul
tilaterale ale conferinței asupra 
securității. După părerea lui, 
nu este necesar să fie aștepta
tă reuniunea la nivel înalt vest- 
europeană (cei șase membri ai 
Pieței comune, plus cele patru 
țări care au semnat tratatele

c’e aderare la acest organism), 
programată la 19 și 20 octom
brie, pentru a se începe pregă
tirea conferinței general-euro- 
pene> Schumann a declarat, în 
același timp, că nu este de a- 
cord cu sugestiile unora, care 
ar dori să înceapă pregătirea 
conferinței europene prin ascul
tarea reprezentanților celor 
două organizații militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia. După părerea ministru
lui de externe francez, nu ar 
trebui să se substituie concep
tului de stabilizare, destinat să 
sporească încrederea, aspectul 
militar al securității, erijat în- 
tr-un fel de condiție prealabilă.

La sfîrșitul sesiunii Consiliu 
lui Ministerial al N.A.T.O. — a-

numeroși morfi și răniți
Un atentator a fost ucis, în urma 

schimbului dc focuri cu forțele 
raeliene de poliție, 
nucis, iar cel de-al 
restat. La anchetă, 
este, ca și ceilalți 
japoneză, și că se

is- 
si-
a- 
că

al doilea s-a 
treilea a fost 
el a declarat 
doi, dc origine 
află în serviciul

Frontului Popular pentru Elibera
rea Palestinei.

★
Intr-un comunicat dat publicității 

la Beirut, Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei își asumă res
ponsabilitatea atentatului care a avut 
loc la aeroportul Lod.

B

nunță 
D.P.A. 
ții un 
se arată că „miniștrii de exter
ne ai țărilor Alianței atlantice 
au hotărît să înceapă convorbiri 
multilaterale privind pregătirea 
unei conferințe de securitate și 
cooperare în Europa". Miniștrii, 
continuă comunicatul, au accep
tat oferta Finlandei ca aceste 
convorbiri pregătitoare să aibă 
loc la Helsinki, la nivelul con
ducătorilor misiunilor. Convor
birile de la Helsinki vor avea 
ca scop asigurarea unui „grad 
de înțelegere" suficient între 
Est și Vest, care să permită „o 
speranță rezonabilă de a se a- 
junge la rezultate Satisfăcătoa
re" în cursul conferinței euro
pene pentru securitate Și coope
rare. In context, ei își exprimă 
satisfacția față de „progresele 
realizate în domeniul relațiilor" 
între Est și Vest, concretizate 
prin acorduri „importante".

Miniștrii propun să înceapă 
„cît mai curînd posibil convor
birile exploratorii multilaterale 
cu privire la reducerea mutua
lă și echilibrată a forțelor, pa
ralel cu deschiderea convorbi
rilor multilaterale pregătitoare 
ale conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa".

agenția vest-germană 
— a fost dat publicitâ- 
comunicat final, în care

celași timp, navele de război ale 
S.U.A. au bombardat mai multe lo
calități de 
Nghe An 
americană, 
bombardat 
gospodării 
ție, alte obiective economice și cul
turale, provocînd numeroase victi
me în rîndul populației civile.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam condamnă cu seve
ritate aceste acte de război și cere 
Administrației americane încetarea 
minării porturilor nord-vietnameze, 
a bombardamentelor și a tuturor 
celorlalte acte care încalcă suvera
nitatea și securitatea R. D. Viet
nam.

coastă din provinciile 
și Quang Binh. Aviația 
se arată în declarație, a 
centre populate, fabrici, 

dc stat, lucrări de iriga-

Noi atacuri
lansate

de forjele
patriotice

în zona
orașului 
Kontum

VIETNAMUL DE SUD 31 (A- 
gerpres). — In ultimele 24 de ore, 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud au lansat noi atacuri în zona 
orașului Kontum, Platourile centrale. 
Mai multe poziții saigoneze au fost 
supuse tirului de rachete și artile
rie al forțeloi de eliberare, iar în 
jurul aeroportului și într-o serie de 
cartiere din Kontum s-au semnalat 
lupte de stradă. Șeful regimului de 
la Saigon, Thieu, sosit la Kontum 
într-o încercare, evident sortită e- 
șecului, de a insufla curaj milita
rilor saigonezi, a fost nevoit să pă
răsească orașul după o vizită de nu
mai 25 dc minute.

Agenția de presă „Eliberarea" a- 
nunță că și în zona șoselei 13, la 
sud de An Loc, continuă lupte 
prige.

Criminalitatea
ia proporții 
îngrijorătoare

I3ONN. Fenomenul crimina
lității atinge, potrivit decla
rației unui purtător de cu- 
vînt al poliției 
derate, citat 
France Presse, 
grijorătoare în 
maniei. Numai 
ce ani numărul delictelor de 
deținere și port ilegal de ar
mă s-a dublat, \în timp ce 
furturile au fost, în 1971, rle 
patru ori mai numeroase de- 
cît în 1953

judiciare fe
ric agenția 
proporții în- 

R.F. a Ger- 
în ultimii ze-

Satelitul Lunii
și-a încetat existența
HOUSTON. Satelitul lansat 

pe o orbită lunară, la 24 a- 
prilie, de către echipajul de 
pe „Apollo-16", s-a sfărîmat, 
luni seara, de partea nevă
zută a Lunii. Prevăzut pentru 
studierea timpului magnetic 
al Lunii, a exploziilor solare 
și a fluxului de particule de 
ioni, satelitul, lansat în ca
drul misiunii „Apollo-16“, 
depășea greutatea de 40 ki
lograme. N.A.S.A. anunță că 
totul a funcționat conform 
programului, pînă luni sea
ra. tind emisiunile au înce
tat.

Primul satelit lunar de a- 
cest tip a fost lansat în luna 
august, anul trecut, de către 
echipajul navei „Apollo-15“ 
și a funcționat pînă la în
ceputul anului curent.

Elicopter prăbușit
WASHINGTON. Prăbușirea 

unui elicopter aparținind 
companiei „Petroleum Heli
copter Corporation", care 
transporta muncitori la lu
crările de forare a unor pu
țuri de petrol în Golful Mexic 
în apropiere de localitatea 
Dulac (statul Luisiana), a pro
vocat moartea celor 11 per
soane aflate la bord.Președintele Libanului, Sulei

man Frangieh, a prezidat prima reu
niune a noului guvern libanez, con
dus dc Saeb Salam. In cursul reu
niunii, președintele Frangieh și pre-

Ministrul britanic al indus- 
și comerțului, John Davies, a 
marți, la Tokio, într-o vizită

sau toracice.

cu capul retrimite 
înscrie. In conti-

in careu,

*

triei
sosit,
oficială, pentru a discuta cu guver
nul japonez relațiile economice bi
laterale.

d> Regimul minoritar rasist de la 
Salisbury a cerut reprezentantului 
britanic tn Rhodesia, Alec Ward, să 
părăsească teritoriul rhodesian — 
informează agenția Associated Press. 
Comunicatul dat publicității în ca
pitala rhodesiană precizează că a- 
ceastă măsură a fost luată ca răs
puns la respingerea de către guver
nul britanic a ultimatumului prin 
care regynul de la Salisbury a ce-

s

PERU : \ edcrc panoramică a împrejurimilor

agriculturii din țările C. E. E
BRUXELLES 31 (Agerpres). — 

Miniștrii agriculturii din țările mem
bre ale Pieței comune au încheiat, 
marți seara, reuniunea de două zile 
consacrată revizuirii prețurilor la 
produsele agricole, în raport cu noile 
parități ale monedelor comunitare 
și ale dolarului S.U.A. Potrivit re
latărilor agenției UPI, miniștrii n-au 
reușit să ajungă la nici o înțele
gere în acest sens. După ce, oficial, 
Statele Unite au anunțat Fondului 
Monetar Internațional noua paritate 
a dolarului, devalorizat în propor
ție de 7,89 la sută, era rîndul țări
lor comunitare să facă același lu
cru. Or, guvernul de la Bonn, re
prezentat la această reuniune de mi
nistrul agriculturii, Josef Ertl, a de
clarat că nu intenționează să ofi
cializeze noua valoare a mărcii pî
nă nu obține, în piața comună a- 
gricolă. garanții ferme că realinierea

parităților monetare nu se va răs- 
frînge negativ asupra veniturilor 
fermierilor vest-germani. Delegațiile 
țărilor Beneluxului au declarat, de 
asemenea, că nu vor anunța Fondu
lui Monetar Internațional noile pa
rități ale monedelor lor, mai îna
inte de 1 iulie.

Problema a rămas în suspensie și 
s-a hotărît ca ea să fie rediscutată 
de miniștrii agriculturii Ia urmă
toarea reuniune, fixată pentru 19 
și 20 iunie, la Luxemburg. S-a con
venit, totodată, ca, în cazul în care 
tratativele vor eșua și atunci, pro
blema să fie transferată miniștrilor 
de finanțe ai comunității, care se 
vor întruni o săptămînă mai tîrziu.

După cum se știe, valoarea uni
tății dc cont a pieței comune agri
cole era echivalentă cu cea a do
larului — înainte de devalorizarea 
acestuia, ca urmare a hotărîrii a-

doptaic în decembrie 1971 la Wa
shington. Devalorizarea dolarului, 
precum și reevaluarea sau devalori
zarea unor monede comunitare au 
dezechilibrat sistemul de prețuri u- 
nice în piața comună agricolă. Așa 
se explică faptul că, începînd din 
luna mai 1971, cînd a fost reeva
luată marca vest-germană, sistemul 
prețurilor unice n-a mai funcționat. 
Fermierii din țările C.E.E., ale că
ror monede au fost reevaluate (R.F. 
a Germaniei, Olanda, Belgia și Lu
xemburg), vor înregistra pierderi 
substanțiale în veniturile lor pro
venite din vînzarea produselor a- 
gricole.

Toate încercările ulterioare ale 
Comisiei C.E.E., miniștrilor agricul
turii și chiar ale Consiliului minis
terial al „celor șase", consacrate re
dresării acestei situații, au fost za
darnice.

Un joc angajam, dinamic, de lup
tă acerbă pentru rezultat, un joc 
cu toate „motoarele" în plin, dis
putat pînă la limita minimă a fă- 
rimei de energie, un joc cu „cor
nete" nenumărate, cu ocazii de gol 
de dimensiuni incomensurabile, cu 
lovituri în bare și lovituri... de tea
tru, cu subtilități „pisicoasc", gen 
Dumitru, cu simulări, gen Năstures
cu, cu goluri înscrise corect (zice-se) 
și anulate incorect, cu cantități „in
dustriale" de... noroc învîrtindu-se 
în jurul aurei lui Răducanu, cu 
acute dureri sub frunțile spectatori
lor localnici. Un joc care-a iscat — 
furtună într-un pahar cu apă — în 
final, o întrebare, de inutilitatea 
căreia, acum după ce punctele puse 
în joc au... plecat spre București, 
nu ne mai îndoim : meciul, în sine, 
poate fi considerat o victorie me
ritată a Rapidului sau un... cadou, 
învelit în celofan, cu panglicuțe 
roșii, extrafine, oferit lui „Taman- 
go“ și celorlalți dc către arbitrul 
Ioan Rus din Tg. Mureș ? N-am 
dori și ne vom strădui să nu ne 
situăm pe nici una dintre cele două 
poziții menționate. Rapid a cîștigat 
pentru că a marcat un gol. Un gol, 
doar atît, dar un gol validat de ar
bitru... Și Jiul a marcat. Două go
luri chiar ! Dar anulate. Pe merit 
sau fără justificare — părerile sînt 
împărțite. Stoian a fost în poziție 
de ofsaid, Cotormani l-a obstruc- 
ționat, în prima fază, pe Lupescu 
și apoi a înscris, Răducanu a scos 
de după linia porții un gol vala
bil... Dacă ar fi să admitem toate 
aceste supoziții, ar însemna să con
siderăm rezultatul viciat. Și-1 putem 
considera, în parte. Insă, să judecăm 
drept, Rapidul a cîștigat această 
partidă sau a pierdut-o Jiul — e- 
clripa care-a dominat tot timpul 
meciului ? E bine, e adevărat,, spre

liniștea... sufletelor noastre măcina
te de „necazuri" fotbalistice, 
sim un „țap ispășitor" în 
și să gîridim că mereu arbitrii 
frustrează, dar — o întrebare, 
nou — dc ce „ai noștri" n-au 
scris un gol, în perfecte condiții 
gulamentare, în 
obligat să se 
super-exigent 
(să admitem)

Pentru că... 
că Răducanu 
șansa, pentru 
întîmplă să-ți ții 
minute adversarii în careu și să 
pierzi meciul pe un stupid contra
atac !

Rezultatul fiind cel pe care-1 știm 
cu toții, acum (și pe care, înaintea 
partidei îl prevedeam, dar după 
meci... uitasem pronosticurile !), 
consemnat deja în clasament, să în
cercăm o rememorare succintă a 
„faptelor". Cu Mușat extremă falsă, 
Rapid încearcă să închidă căile de

să gă- 
arbitru 

ne 
din 
în- 
re- 
fie 

cel mai 
rău-intenționat

fața căreia să 
închine și

ori...
arbitru ?
nu s-a putut, pentru 
a avut de partea sa 
că, așa-i în fotbal, se 

„închiși" 90 de 
în careu

Celelalte
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acces spic poarta lui Răducanu și 
reușește. Nici nu intenționează mai 
mult. Pe un contraatac fără palpi
tații, Năsturescu îi pune o minge 
sigură lui Neagu care, în min. 13, 
marchează. Și rapidiștii, văzîndu-se 
virtuali (sau măcar potențiali) în
vingători, își strîng rîndurile, se a- 
glomerează, joacă atent, profită de 
inconsistența atacurilor jiulistc și 
păstrează, pînă în final, rezultatul. 
In ciuda atîtor ocazii, mari, mari 
dc tot (și cine dintre jucătorii jiu
lui poate afirma că n-a avut și el 
prilejul să înscrie 1) a căror enume
rare, acum, cu... minute și nume, 
nu-și are rostul. Oricum, rezultatul 
e inechitabil și nu reflectă situația 
din teren, oricum Jiul a jucat mai 
bine decît ne așteptam cu toții. Și 
asta, credem, e de reținut.

Cei mai buni : Dodu, Georgescu, 
Libardi și Urmeș (Jiul), Boc, Dumi
tru, Neagu (Rapid).

Din dorința dc a se menține în 
cursa pentru cucerirea titlului, stu
denții au reușit la Calafat un va
loros rezultat, 2—1, rod al dăruirii 
întregii echipe, a bunei organizări a 
jocului în apărare precum și a con
struirii unor acțiuni de atac efi
ciente, două dintre ele fiind mate
rializate de Ștefan.

începutul partidei, ca 
întreaga primă repriză, 
Științei, care beneficiind 
tul unui vînt puternic, se

dc altfel 
aparține 

dc apor- 
instalcază 

în terenul advers. In min. 5, stu
denții obțin primul corner, execută 

mingea

mile o pasă bună în adîncimc Iui 
Bălăneanu, centrarea acestuia îi gă
sește din nou demarcat pe Ștefan 
care majorează scorul la 2—C.

Repriza secundă se caracterizează 
printr-o luptă deosebită între apăra

ți înaintarea gazde- 
va fi... învins e 
„păcălit" de Ștc-

V. TEODORESCU

rezultate

Dobrescu, înalt 
trece prin fața porții pînă la Bă
lăneanu, acesta 
lui Ștefan care
nuare, jocul este animat, gazdele în
cearcă să egaleze dar fără rezultat. 
Acțiunile studenților sînt mai peri
culoase, una dintre ele este stopată 
cu henț în careu dar arbitrul mută 
infracțiunea la marginea acestuia. 
Lovitura liberă, executată bine de 
Grizea, este respinsă greu în cor
ner de portarul Iovan.

In min. 35, același Grizea tri-

rea studenților și 
lor. Și, cel care 
Berindei, care e... 
fan (autogol)...

Finalul partidei deși aparține gaz
delor nu aduce modificarea scoru
lui care rămîne favorabil oaspeți
lor, consfințind victoria meritată a 
acestora, pentru care merită felici
tări întreaga echipă

La acest ioc surnrinz ni
s-a părut delegarea dc către F.R.F. 
a unei brigăzi de arbitri din... Tr. 
Severin. Deciziile luate de arbitri, 
deși în multe faze i-a avantajat pe 
gazde, n-au influențat rezultatul jo
cului. Formația Științei : Berindei — 
Burnete, Zăvălaș, Rusu, Dobrescu — 
Grizea, Nădășan (Faur, min. 65), 
Bitea — Bălăneanu, Ștefan, Pănescu 
(Alexandroni, min. 85).

I. GEORGESCU
Miercuri, în cadrul etapei a 26-a a campionatului na

țional de fotbal, pe stadionul „23 August" din Capitală, 
Steaua nu a putut învinge pe Politehnica Iași cu care a 
terminat Ia egalitate : 1—1, Au marcat Iordănescu (min. 3) 
și respectiv Lupulescu (min. 71). Iată celelalte rezultate în
registrate : Crișul Oradea — Dinamo București 3—3 (1—1). 
Au marcat pentru gazde Tamaș, Colnic, Agut și respectiv 
Dinu, Fl. Dumitrescu și Nunsveiller; Farul Constanța — F.C. 
Argeș 0—0; U.T. Arad — Universitatea Cluj 1—0 (0—0). A 
marcat Both în minutul 71; C.F.R. Cluj — S.C, Bacău 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat de Șoo în minutul 48; A.S.A. 
Tg. Mureș — Steagul roșu Brașov 3—1 (1—0). Punctele mureșe
nilor au fost înscrise de Lucaciu II, Bollony, Hajnal. Pentru 
stegari a marcat Drăgoi; Universitatea Craiova — Petrolul 
Ploiești 3—0 (2—0). Cele trei puncte au fost realizate de 
Marcu, Neagu și Oblemenco din 11 m.

Hotărîri ale Biroului F.R. de Fotbal
Biroul F, R. Fotbal a analizat 

modul de pregătire și comportarea 
echipei de fotbal a României în me
ciul cu Danemarca și a luat urmă
toarele hotărîri :

și a selecționabililor olimpici l'igu 
și Pantea, care 
de indisciplină 
rilor;

an manifestat acte 
în timpul pregăti-

Tiparul — întreprinderea

Sancționarea cu interdicție de 
a mai face parte din vreun lot 
reprezentativ, în tot cursul anului 
1972, a jucătorilor care au evoluat 
în partida de la București cu Da
nemarca (mai puțin jucătorii prove- 
niți de la lotul reprezentativ A 
Dumitru, Neaga și Domule), precum

din funcția deEliberarea
trenor de lot reprezentativ a 
trenorului Gh. Ola.

Renunțarea la serviciile 
trenoruhti Gh. Constantin.

an-
an-

an-

încetarea activității lotului o- 
limpic român în forma lui actuală.
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