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Effl După rezultatele valoroase obținute luna trecută la producția de cărbune și-n aceste 
prime zile ale lunii mai minerii conduși de brigadierul Constantin Solomon de la mina Io 
nea sint hotăriți să-i „dea tare" să-și intreacă propriile angajamente.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Bacău Mai mult 
cărbune

Colectivele de muncă
în fața cerințelor prioritare ale întrecerii

Rezonanța profundă pe care 
o are în conștiința națiunii 
române vasta și prodigioasa 
activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, convinge
rea intimă a tuturor oameni
lor muncii că marile înfăptu
iri de după Congresul al X-lea 
sînt legate indisolubil de con
tribuția sa personală, de spi
ritul înnoitor promovat de se
cretarul general al partidului 
în întreaga viață social-econo- 
mică a patriei, poporul nos
tru a exprimat-o sugestiv • 
„masa sa de lucru — întreaga 
suprafață a țării", aleasă a- 
preciere de stimă și conside
rație.

Sîmbătă, 5 mai, „masa de 
lucru" a secretarului general 
al partidului a fost suprafața 
întregului județ Bacău. După 
vizita de vineri după-amiază, 
importante obiective economi
ce — fabrica de hîrtie „Le- 
tea", uzina de mașini-unelte 
din Bacău, combinatele plat
formei petrochimice de la 
Borzești, complexele zooteh
nice din comuna Nicolae Băl- 
cescu și din orașul Sascut, 
precum și localitatea Slănicul 
Moldovei au conturat traseul 
deplasărilor de lucru ale se
cretarului general al partidu
lui.

O zi densă de activitate în 
care au fost analizate la fața 
locului probleme de o deose
bită importanță pentru dez
voltarea economică a județului 
Bacău, pentru valorificarea în 
planuri superioare a rezerve
lor de materie primă și de 
producție, a posibilităților e- 
xistente în domeniile indus
triei și agriculturii, al crește
rii eficienței investițiilor, pen
tru sporirea aportului acestei 
regiuni a țării la propășirea 
patriei, în cadrul acțiunii pa
triotice a întregului nostru 
popor de îndeplinire a cin
cinalului înainte de termen.

In mijlocul comuniștilor, al 
muncitorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor, împreună cu to
varășii Virgil Trofin, Dumitru 
Popescu, Cornel Burtică, cu 
primul secretar al Comitetu
lui județean, cu miniștri, în 
cadrul unui larg și deschis 
dialog propriu stilului de 
muncă al secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a continuat 
în fapt dezbaterea și analiza 
pe care a avut-o cu o zi îna
inte cu activul de partid în 
legătură cu preocupările oa
menilor muncii băcăoani de 
a fi la înălțimea sarcinilor din 
acest an hotărîtor pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen, privind măsurile 
luate și acțiunile care trebuie 
întreprinse în vederea reali
zării și depășirii angajamen
telor asumate, accelerării dez
voltării industriei și agricul
turii, îmbunătățirii calitati
ve, în mod substanțial, a în
tregii activități de producție.

Vizita de lucru începe la 
fabrica de hîrtie „Letea", cea 
mai veche de acest gen din 
țară. In întîmpinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. a 
celorlalți conducători de 
partid și de stat au venit Va- 
sile Patilineț, membru suple
ant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul e- 
conomiei forestiere și materi
alelor de construcții, ing. Ra
du Andaroche, directorul ge
neral al centralei industriale 
de resort.

In fața unor machete și 
grafice, directorul fabricii, 
ing. Iulius Wenger, prezintă 
preocupările actuale și de vi
itor ale colectivului unității. 
Sînt evidențiate dezvoltările 
multiple ale întreprinderii, ca 
urmare a investițiilor făcute 
în anii socialismului, egale cu 
cele înregistrate în cele șapte 
decenii anterioare, precum și 
a unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice de modernizare a uti
lajelor, a proceselor de fa
bricație și fluxului activității, 
luate în decursul anilor.

T,a întrebările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
modul cum se va asigura ma
teria primă gazdele informea
ză despre faptul că specialiș
tii de aici au pus la punct 
un procedeu care permite u- 
tilizarea, în locul unor esențe 
superioare, folosite de obicei 
Ia fabricarea celulozei, a lem
nului de plop, cu valoare eco
nomică redusă.

In timpul vizitării instalați
ilor pentru hîrtie velină și 
semivelină, directorul între
prinderii relevă secretarului 
general al partidului că, da
torită gîndirii tehnice și inge
niozității colectivului, mașini

le — vechi de cîteva decenii 
— au fost continuu moderni
zate, prin mijloace proprii, 
fapt care a determinat o sub
stanțială îmbunătățire a cali
tății produselor.

In contextul problemelor le
gate de realizarea noii in
vestiții, reprezentanții fabricii 
subliniază rentabilitatea ex
tinderii fabricației hîrtiei de 
ziar, cererea crescîndă pentru 
acest produs permițînd amor
tizarea rapidă a unor utilaje 
din import.

— De ce nu Vă gîndiți să 
produceți mai multe utilaje în 
țară — remarcă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Multe dintre ele repre
zintă unicate și sînt scumpe 
din această cauză, relevă spe
cialiștii, care încredințează pe 
secretarul general al partidu
lui. că ei se vor strădui cu 
atît mai mult să asimileze re
alizarea unor asemenea ma
șini.

— Pentru prima oară vom 
produce astfel de unicate, 
precizează ministrul Vasile 
Patilineț, adăugind că din to
talul investițiilor mai bine a 
de jumătate o vor reprezenta 9 
utilajele românești.

— Foarte bine, apreciază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recomandînd din nou condu
cerii Ministerului Economiei 
Forestiere, centralei de resort 
să ia toate măsurile in acest 
sens.

O expoziție amenajată în- 
tr-o hală a întreprinderii ilus
trează sugestiv preocuparea 
asiduă a întregului colectiv 
al fabricii pentru utilarea cu 
forțe proprii a diverselor sec
ții. Secretarul general al 
partidului apreciază favora
bil faptul că prin reamplasa- 
rea unor utilaje s-au creat 
spații suficiente pentru mon
tarea unei mașini pentru fa
bricarea hîrtiei, ale cărei 
subansamble sînt în întregime 
creație a colectivului unității.

Secretarul general al parti
dului cere să se amplifice a- 
ceastă activitate și să se ex
tindă în toate întreprinderile 
din sector, asimilîndu-se în 
același timp o serie de utilaje 
care astăzi sînt încă impor
tate

Aceeași perseverentă preo
cupare pentru modernizarea 
vechilor utilaje se vădește și 
la instalația pentru fabrica
ția hîrtiei de ziar.

Un îndemn mobilizator a- 
pare pretutindeni : „Calitatea 
se realizează și apoi se con
trolează : această sarcină ne 
privește permanent". In sec
torul instalațiilor pentru hîr
tie subțire, este oferit — ino
pinat — un exemplu concret 
asupra modului cum munci
torii .se preocupă de calitatea 
producției, prin autocontrolul 
muncii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu zăbovește cîteva 
momente și privește cum exe
cută muncitorul Nicolae Mă- 
jerescu, care lucrează de 47 
de ani în fabrică, operațiile de 
control a producției, cu in
strumente de mare precizie.

Secretarul general al parti
dului constată cu satisfacție 
calitatea deosebită a hîrtiei, 
precuih și faptul că fabrica, în 
colaborare cu unele institute 
de cercetări și uzine chimice, 
a îmbogățit continuu sorti
mentele, al căror număr a a- 
junș astăzi la peste 150. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă valorificarea în conti
nuare a experienței și poten
țialului tehnic al colectivului, 
prin realizarea unor noi teh
nologii și sortimente.

Muncitorii, tehnicienii, in
ginerii, aflați în plin proces 
de muncă, aclamă, scandează 
continuu „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Bine ați venit în 
mijlocul nostru I", „Să ne tră- 
iți mulți ani !“, Se aud de 
pretutindeni urări care ex
primă dragostea față de con
ducătorul iubit al !|• ii
și statului.

In această atmosferă, vizita 
în fabrică ia sfîrșit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe gazde pentru reali
zările obținute, le urează noi 
succese, o contribuție mai 
mare la realizarea de către ju
deț a cincinalului înainte de 
termen. Totodată, cere urgen
tarea construcției noilor obiec
tive prevăzute aici în actualul 
cincinal, astfel îneît economia 
țării să beneficieze de noi 
capacități de producție, capa
bile a contribui la sporirea 
avuției naționale.

Vizita continuă la Întreprin
derea de mașini-unelte, nou 
obiectiv care-și înscrie nume

le pe harta economică a ora
șului.

Intîlnirea secretarului gene
ral al partidului cu ministrul 
industriei de mașini-unelte și 
electrotehnicii, Gheorghe Bol- 
dur, directorul uzinei, ing. 
Vasile Talpă, cu alți factori 
de răspundere a prilejuit, din 
primele momente, un schimb 
de opinii în probleme de larg 
interes pentru activitatea vi
itoare a întreprinderii, în cen
trul atenției aflîndu-se măsu
rile preconizate în vederea 
apropierii momentului intră
rii în funcțiune a acestui im
portant obiectiv economic.

Discuția începe în fața unor 
grafice, unde gazdele prezin
tă cîteva date semnificative 
privind amplasarea și profilul 
întreprinderii, structura și 
dinamica producției, volumul 
investițiilor, organizarea teh
nologică, pregătirea cadrelor. 
Din cele relatate reiese că u- 
nitatea va realiza, în princi
pal, două familii de produse : 
mașini de alezat și frezat și 
mașini de frezat longitudinal 
portal. Este exprimată hotărî- 
rea inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor de a trans
pune cu hotărîre în fapt re
comandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare 
la diversificarea producției, 
arătîndu-se, în acest sens, că 
pentru 1974 sînt prevăzute 
cinci tipodimensiuni, iar pen
tru anul 1975 — opt tipodimen
siuni. Valoarea producției glo
bale este prevăzută să se ci
freze la 440 milioane lei.

In cadrul acestui dialog de 
lucru, sînt împărtășite unele 
greutăți întîmpinate în reali
zarea Ia timp a investiției. Se 
subliniază faptul- că, deși în
treprinderea trebuia să pro
ducă din luna iunie a anului 
curent, acest termen de in
trare în funcțiune a fost amâ
nat cu mai bine de un tri
mestru. Gazdele arată că a- 
ceastă întîrziere se datorește, 
în mare măsură, nelivrării la 
vreme a utilajelor.

Analizind cu cei de față a- 
ceastă situație, tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu trasează 
sarcina de a se lua de ur
gență măsurile care se impun 
în vedere dotării întreprinde
rii cu utilajele necesare, pen
tru ca unitatea să intre, cît 
mai curînd, în circuitul eco
nomic, cu atît mai mult cu 
cît construcția halelor este a- 
proape gata. Secretarul gene
ral al partidului propune con
ducerii ministerului să aibă în 
vedere o redistribuire a uti
lajelor, în sensul ca acele in
stalații care se găsesc în do
tarea unor fabrici și nu-și gă
sesc o întrebuințare completă 
să fie îndreptate acolo unde 
este cu adevărat nevoie de 
ele. Aceeași prioritate trebuie 
să fie acordată Și Ia utilajele 
ce urmează să fie livrate altor 
întreprinderi, din producție 
proprie sau import
( Cerînd ca în termen de 
două săptămîni acest program 
de redistribuire să fie pus la 
punct, în colaborare și cu alte 
ministere, și prezentat spre 
aprobare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția că în 
ceea ce privește mașinile din 
;mport să se analizeze posibi
litatea asimilării lor. „Trebuie 
să vedem — sublinia secreta
rul general al partidului -— 
dacă asemenea mașini nu se 
pot produce în țară".

Conducerea ministerului, a 
întreprinderii îl asigură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că, în lumina indicațiilor sale, 
vor acționa cu fermitate pen
tru punerea neîntîrziată în 
funcțiune a acestui obiectiv 
economic.

Vizita conducătorului parti
dului și statului nostru a im
pulsionat activitatea ministe
rului, a mobilizat energiile 
inginerilor, tehnicenilor și 
muncitorilor întreprinderii, ele 
concentrîndu-se în direcția 
recuperării rămînerilor în 
urmă, a îndeplinirii în mod 
exemplar a sarcinilor ce le 
revin în anul 1973, în acest 
cincinal.

Unele din aspectele agricul
turii băcăuane, domeniu ce 
dispune de serioase posibili
tăți și condiții optime care 
trebuie, să fie valorificate mai 
deplin —- după cum remarca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în discuția cu membrii birou
lui Comitetului județean de 
partid — au fost discutate di
rect, pe teren.

Unul din locurile acestei a- 
nalize : întreprinderea zooteh
nică de stat din comuna ..Ni
colae Bălcescu". Complexul de 
aici oferă o imagine concretă 

a modului cum să aplică pro
gramul național de dezvoltare 
a zootehniei, indicațiile se
cretarului general al partidu
lui — date cu prilejul vizită
rii altor ferme — privind spo
rirea eficienței economice în 
unitățile agricole de tip in
dustrial, a realizărilor înre
gistrate în aceste direcții, dar 
și a neajunsurilor care mai 
persistă, remedierea lor fă- 
cînd obiectul unor recente 
măsuri.

In cadrul acestei sfere de 
preocupări, ministrul agricul
turii, tovarășul Angelo Micu- 
lescu, arată că, în prezent, în 
întreaga țară au fost constru
ite, în cadrul întreprinderilor 
de stat, 32 de astfel de com
plexe zootehnice. Fiecare din
tre aceste unități agricole de 
tip industrial de creștere și 
îngrășare a porcilor dispune 
de capacități între 30 000 și 
150 000 de animale, realizîn- 
du-se astfel prevederile de 
pînă acum pentru acest sec
tor. Cooperativele agricole au 
construit, de asemenea, 55 de 
astfel de unități cu capacități 
de cîte 15 000—60 000 de ani
male. In general, ele sînt . am
plasate în partea de sud-est a 
țării, unde există o puternică 
bază furajeră.

Urmărind aplicarea cu stric
tețe a hotărîrilor partidului, 
a indicațiilor dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, pri
vind economisirea terenurilor 
agricole, subliniază Sabin 
Deaș, directorul întreprinde
rii, în colaborare cu proiec- 
tanții și constructorii, am am
plasat întregul complex pe o 
suprafață cu 12 hectare mai 
mică, față de cît ocupă unită
țile mai vechi de acest tip. 
De asemenea, în vederea in
trării rapide în circuitul eco
nomic, am început activitatea 
în hale, succesiv, pe măsură 
ce au fost terminate. Ca ur
mare, în primele 4 luni din 
acest an, am livrat 200 
tone carne peste plan, am ob
ținut 16 000 purcei în plus, ă 
sporit greutatea medie zilni
că a acestora cu 4,3 la sută 
față de grafice.

— La ce greutate livrați a- 
nimalele, întreabă secretarul 
general al partidului.

— La 105 kg și vom ajunge 
să le livrăm la 120 kg, răs
punde directorul întreprinde
rii.

— Trebuie să realizați a- 
ceasta pe seama intensificării 
sporului de greutate zilnică și 
nu prin prelungirea duratei 
de creștere — indică tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Se vizitează, apoi, cîteva 
compartimente de producție. 
Curățenia exemplară, sistemul 
de aerisire asigură animalelor 
condiții optime de dezvoltare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile specialiș
tilor pentru aplicarea neabă
tută a indicațiilor date. Toto
dată, observațiile sale vizează 
îmbunătățiri constructive, în 
condiții economice mai avan
tajoase, care să asigure o bună 
aerisire și iluminare a hale
lor, potrivit tehnologiilor re
comandate. De asemenea, se 
recomandă Ministerului Agri
culturii să studieze posibilită
țile de amplasare a centrale
lor de încălzire în așa fel în
eît să se evite racordurile 
lungi, care sînt costisitoare 
și pe deasupra ocupă mult 
teren. Reținînd faptul că spa
tiile dintre hale au fost mult 
reduse, ceea ce constituie un 
lucru bun, secretarul general 
al partidului a indicat ca și 
drumurile de acces să fie în
gustate.

Asigurînd că aceste indica
ții vor fi îndeplinite, directo
rul întreprinderii agricole de 
stat transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu hotărîrea 
muncitorilor de a nu-și precu
peți eforturile pentru realiza
rea cincinalului înainte de 
termen, de a spori contribuția 
lor la buna aprovizionare a 
populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită gazdele pentru succe
sele obținute și le urează noi 
realizări în muncă, pentru a 
asigura cantități tot mai mari 
de produse alimentare.

La încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului, 
ceilalți oaspeți sînt din nou 
înconjurați cu multă căldură 
de către populația comunei, 
prezentă cu mic cu mare. Ei 
au ținut să exprime direct to
varășului Nicolae Ceaușescu 
dragostea pe. care țărănimea 
cooperatistă o păstrează condu-

(Continuaie in pag. a 3-a)

Vrednicii mineri din 
brigada condusă de CON
STANTIN ALEXE de la 
sectorul IV al minei Pe- 
trila, din prima zi a lu
nii mai, au izbutit să 
extragă un volum sporit 
de cărbune. După trei 
zile minerii conduși pe 
schimburi de către 
IOAN TODEA, IOAN 
MEDVESKI. VASILE 
CRICĂ și LUDOVIC 
VASS, raportează un 
plus de cărbune, față de 
plan, de 32 tone, obținut 
pe seama creșterii ran
damentului mediu zilnic 
în abataj cu 80 kg pe 
post.

Concomitent cu ope 
rațiile din abataj ei 
muncesc, cu stăruință și 
pentru pregătirea cores
punzătoare a următoarei 
felii a abatajului nr. 
19-18, din stratul 3, în 
așa fel incit în decada 
a doua a lunii, odată cu 
închiderea actualului 
frontal, să poată extrage 
primele tone de cărbu
ne din noua felie.

Din primele 
zile

Din sectorul V al mi
nei Lonea, așa cum 
ne-a comunicat tehnici
anul Gheorghe Bradu, 
cele mai substanțiale re
alizări la producția de 
cărbune pe perioada pri
melor trei zile din luna 
curentă le raportează 
brigăzile conduse de 
CONSTANTIN CHIȚO- 
IU, LUDOVIC REPAȘ și 
GHEORGHE CUZULOV.

Angrenate într-o în- 
dirjită întrecere pentru 
ocuparea locului de 
frunte și pentru spori
rea continuă a produc
ției de cărbune pe sec
tor, colectivele celor 
trei brigăzi au produs 
zilnic peste sarcina de 
plan cantități de cărbu
ne care însumează, la 
fiecare din cele trei a- 
bataje, 69, 29 și, respec
tiv, 13 tone de cărbune. 
Ele sînt rodul muncii tot 
mai spornice a minerilor 
care și pină acum s-au 
situat, prin realizările 
obținute, printre frunta
șii sectorului și chiar ai 
minei Lonea.

Constructorii mențin la cote 
ridicate realizările

Constructorii edificiilor sot 'e din municipiul nostru con
firma prin noi fapte de muncă aprecierile pozitive la adresa 
muncii lor.

In Petroșani, echipele conduse de Marin Rădulescu, Du
mitru Roșu, Dumitru Postolache (zidari), Gheorghe Bețivu, Du
mitru Negoiță (mozaicari), Dumitru Moraru (parchetari), Gheor- 
glie Neagoe (dulgheri) și Ludovic Horvath (fierar-betoniști) au 
terminat, in luna aprilie, lucrările la blocul H 3-2 cu 60 aparta
mente din cartierul Aeroport, și au executat qlisarea blocu
lui G 1-2.

Echipele amintite mai sus au întrunit, și de această dată, una
nime aprecieri pentru calitatea lucrărilor, pentru activitatea cons
tantă desfășurată pentru conștiinciozitatea cu care răspund 
cerinței de intensificare a ritmului de lucru în vederea asigurării 
execuției la termen a apartamentelor prevăzute pentru oamenii 
muncii din Valea Jiului.

Prin cartierele 
municipiului 
in căutarea 

unui răspuns la 
0 PROBLEMA 

GOSPODĂREASCA

Vineri dimineață a sosit la redacție o scri
soare. Iată un iragmenl din conținutul ei: 
„Sîntem mineri, ne am stabilit cu familiile 
noastre aici (str. Unirii, Aeroport Petroșani, 
bloc 14). Noi dorim ca după orele de muncă 
să ne întoarcem acasă cu plăcere, iar copiii 
noștri să trăiască in condiții mai bune decît 
am avut noi cu mulți ani in urmă. Cerem 
■sprijinul ziarului, deoarece am solicitat de 
nenumărate ori la Asociația de locatari, și la 
consiliul popular să ne amenajeze un parc 
cu bănci și cîțiva pomi să ne mai odihnim

după muncă ; de asemenea, o parte din teren 
să fie amenajat pentru copiii mici, cu instala
ții de joacă pe care noi nu le avem. Avem 
doar un teren cu aspect de maidan".

Aceste rînduri dezvăluie o realitate. O re
alitate care poate fi întîlnită în majoritatea 
cartierelor- din orașele municipiului nostru, 
care diminuează frumusețea acestor ansam
bluri de locuit prospețimea și ospitalitatea lor.

Așa am pornit în vizită prin aceste cartie
re...

Prin spațiile frumos ame najate pentru ei, copiii „sînt la ei acasă".

Pe agenda de lucru 
a colectivelor miniere

Realizarea integrale 
și la timp a lucru
rilor ae

Este cunoscut ca producția 
. viitoare de cărbune trebuie a- 
sigurată din timp prin execu
tarea in termen a lucrărilor 
miniere de deschideri și pregă
tiri. De felul în care acestea 
sînt executate — de volumul 
și calitatea lor — depind ca
pacitățile de producție de 
mîine.

Pe ansamblul unităților mi
niere din Valea Jiului, trimes
trul I al anului curent ca și 
luna aprilie s-au încheiat cu 
un bilanț negativ la lucrările 
miniere de preqătire. S-a înre
gistrat, pe cele patru luni, o 
restanță de peste 3 500 metri 
liniari. Doar două unități mi
niere și-au realizat sarcinile 
de plan la pregătiri, Lonea și 
sectorul Bărbăteni, cele mai 
mari restanțe înregistrîndu-se 
le exploatările miniere Ani- 
noasa, Dîlja, Uricani. Vulcan, 
Petrila...

Se înțelege că aceasta si
tuație necorespunzătoare naște 
îndoieli asupra certitudinii în
deplinirii ritmice a sarcinilor 
producției de cerbritm in eta
pele următoare. Am încercat 
să aflăm cauzele acestor 
restanțe, -să cunoaștem' preo
cupările manifestate pentru 
recuperarea grabnică a lor, dat 
fiind că nu este admis ca a- 
ceasta stare de lucruri să du
reze, nu se poate ca sarcini
le de producție, mereu în creș
tere, să nu aibe asigurate 
oremisele îndeplinirii lor.

Sintetizînd constatările cu
lese în cursul investigațiilor 
pe care le-am întreprins, se 
desprinde, în primul rînd, că 
nu se asigură o plasare cores
punzătoare a lucrărilor minie
re de pregătire, conform pre-

„Jocul44 de-a spațiile
de joacă pentru copii

Variațiuni 
pe aceeași

tema

pregătire
liminarelor întocmite la înce
put de lună, de trimestru sau 
chiar la început de an. Iată 
cîteva exemple :

La mina Uricani, sectorul 
1 avea de realizat 60 ml pen
tru pregătirea lentilei nr. 6 
din blocul II. „Lucrarea a mai 
fost planificată de 2-3 ori în 
trimestrele precedente", ne-a 
relatat topograful minei, ing. 
loan Vef.Ien. Pînă în prezent, 
constatăm noi, nu s-a realizat 
nimic. Tergiversările în ataca
rea lucrărilor continuă să țină 
neutilizate rezervele existente 
aici.

Sectorul 11 producție de la 
mina Aninoasa a rămas „da
tor", pînă în prezent, cu pes
te 200 ml de pregătiri. L-am 
solicitat pe inginerul Teodor 
Cosma să ne lămurească asu
pra împrejurărilor în care s-a 
produs această restanță :

— Din hotărîrea conducerii 
minei, brigada lui Ion Eorincz, 
de la pregătiri, a fost reparti
zată chiar din prima zi a a- 
nultii să lucreze la sectorul III 
pr-oducție, ne-a relatat inter
locutorul. Ea a fost readusă 
în sector abia în acest trimes
tru. Intre timp, noi am format 
de la 1 martie, o altă briqadă 
de pregătiri care, însă, nu a 
reușit să compenseze absența 
unei brigăzi fruntașe.

Deci, un sector a fost defa
vorizat, încercîndu-se reme
dierea stării de lucruri de la 
un alt sector. Dar, nici secto
rul III al minei, chiar dacă a 
executat 926 ml de pregătiri

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Vulcanul este orașul care 
posedă unul din cele mai fru
moase cartiere —- Coroeștiul. 
La intrarea în cartier, pe 
dreapta, dar mai ales pe par
tea stingă, spațiile pentru cei 
mici sînt amenajate cu multă 
fantezie — tobogane, tunele 
din beton, leagăne și alte „in
strumente" de joacă. Aici și 
spațiile verzi sînt mai bine 
păstrate (tocmai se plantau 
flori). Tot în această parte a 
cartierului sînt și două tere
nuri amenajate, unde cai 
mari pot bate mingea fără a 
intra în conflict cu... iarba 
verde sau cu florile.

Pînă aici s-ar părea că toa
te sînt bune, că toți copiii ar 
dori să locuiască în cartierul 
Coroești. Dar, cum intri în 
„inima" cartierului încep... 
„variațiunile". Cîte o hintă 
ici colea, pentru ca apoi să 
dispară definitiv deși spațiu 
există. In loc de spații ame
najate pentru ei, copiii au la 
îndemână, pe strada Republi
cii — în jurul blocului 36 și 
celorlalte — mormane de pă- 
mînt, rămășițele șanțului să
pat pentru conducta de apă.

La ora cînd ne aflam în 
acest cartier soarele scosese 
afară părinți și cîrduri de co
pii. Stăm de vorbă cu cetățe
nii Al. Corbu și Maria Popa 
care supravegheau copiii ce 
se jucau pe aleea betonată 
spre blocul nr. 36...

— Nu sint spații amenajate, 
se joacă și ei cum pot, mai 
ajung și pe iarbă, mai calcă 
florile.

Alături, două fetițe — Cris
tina și Tania —- cu jucăriile 
pentru nisip.

— De ce vă jucați pe alee

(Continuare în pag. a 3-a)
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A început sezonul...

Data nunții 
i-a adus 
500 000 
de mărci

doldora in spate.
înșiruite pe poteci încă ne

bătătorite, grupuri vesele au 
părăsit pentru două-trei zile 
sălile de clasă, atelierele și 
abatajele, birourile, căutlnd

Prima 
de 

zi de 
iată o 
ta dar 
nificații pentru cei ce iubesc 
natura, mersul pe jos, drume
ția pe înalte creste și piscuri.

întotdeauna luna timpuri
lor înverzite și a pomilor în
floriți începe cu „atacul" în 
masă a cabanelor și a Incu
rilor tradiționale unde pen
tru prima oară în an ieșim 
cu mic cu mare pentru a face 
cunoștință cu natura.

Și în acest an tradiția a 
fost respectată. In ciuda u- 
nor prognoze meteorologice 
puțin favorabile, exodul tu
riștilor spre cabane în zilele 
de 1 Mai a subliniat o rea
litate evidentă : ne aflăm 
plin sezon turistic I

Au fost abandonate pînă 
toamnă, puloverele groase 
pantalonii lungi. In locul lor, 
pe cărările munților am vă
zut turiști echipați în pan
taloni scurți și bluze văra
tice, cu aceleași rucsacuri

te el însuși in aceeași com
ponență de mai mulți ani, 
reia în fiecare primăvară a- 
celași drum, cu senzația e- 
fectuării unei premiere ? Pe;i- 
tru că bucuria pe care clipa

le groase de zăpadă ne reții' 
avinturile, doar în jurul ca
banelor și a pîrtiilor de schi 
din împrejurimi, acum și cele 
mai înalte și ascuțite piscuri 
devin accesibile. Traseele de 
creastă reintră în drepturi, 
corturile se instalează tot 
mai des in margini de păduri 
sau lingă cristaline lacuri 
glaciare, și în prag de seară 
tradiționalul toc de tabără 
devine o plăcută realitate.

Cind primii zori apar de 
după stînci în zilele senine 
de un albastru ireal, turistul 
vrednic e undeva departe de 
cabană. Lingă un șipot de 
izvor își ia dejunul și nu a- 
rareori e „deranjat" de-un că
prior să zicem, venit și el în 
căutarea elixirului 
Se așterne apoi 
drum, trecînd o 
pe Ungă creste, 
de, peșteri. Le 
și în alți ani dar 
i se părură altfel...

A începui sezonul I

compensații fizice și psihice 
in decorul natural at it 
darnic 
gurilor 

lată, 
nut in 
rarea șerpuitoare 
de atiția ani, care le pare to
tuși nouă. Pădurea este ace
eași, păsările își deapănă 
trilurile la fel, peisajul cu
noscut pină in cele mai 
mici detalii nu s-a schimbat. 
De ce atunci acest grup, poc

de 
concetățenilor melca- 
petroșănene.
acest grup s-a așler- 
urcuș susținut pe că- 

cunoscută

ește in- 
nouă. Primii puși 
cărare atît de cu- 
se par mereu ali
că natura însăși, 
admiratorilor ei 

dezamăgește 
doar 
fată

cristalin 
din nou la 
zi întreagă 
văi, easca- 
mai văzuse 
parcă aaum

plecării o creează, 
totdeauna 
pe aceeași 
noscută ți 
tel, pentru 
deși fidelă
pe care nu îi 
niciodată, iși schimbă 
haina, întocmai ca o 
frumoasă care se dorește me
reu atrăgătoare.

A început sezonul I D:că 
în zilele de iarnă și de în
ceput de primăvară, straturi-

Profesorul Marino Gambier, de la Muzeul arheologic 
San Jaun (Argentina), a descoperit în regiunea Calingasta, din 
apropiere de cordiliera Anzilor, la 1 250 km nord-vest de Buenos 
Aires, mumii datînd de 4 500 ani.

Au fost descoperite, de asemenea, ustensile de menaj, vase, 
pietre prețioase și arme datînd dintr-o perioadă anterioară 
aceleia a arcurilor cu săgeată.

un asasinat la Lome 
Leon Gnanhouj a fost

zonuhii de aviator. Acest original aparat 
de zbor se poate desplasa cu o viteză de 
100 km pe oră, la o altitudine de cea. 400 
m cu o autonomie de zbor de aproape 
o oră.

închisoare

posibilă arestarea a-

rimata

rog, neapărat,

Opera a inșilor nocturni.
BATR1NUL

G t

n

de flori" 
„Flori de 

garoafă 
corale

VERTICAL 1) Scriitor francez 
autorul poemului „Trandafir și 
viorea" ; - A compus melodia 
„Flori de cîmp" ; 2) Floarea 
cîntotă N. Kirculescu ; - Au-

„lerugă la
(Cristina) ; - Increți-

Inmu-

poeziei 
colț" (Oc- 
în floare ! 

(dim.) ; 11) 
împodobită

scuturate I — Sine

Unui cetățean din Karlsruhe 
(R. F. Germania) i s-a împlinit 
la un mod original visul vie
ții Pe un bilet de loterie, el a 
trecut datele zilelor sale de 
logodnă și de nuntă, cîștigînd 
apoi suma de 500 000 mărci. 
La aceeași loterie, funcționa
rul care pină acum trăia din
tr-o leafă modestă, a mai rea
lizat încă un cîștig. Dintr-un 
loz achiziționat în comun cu 
cîțiva colegi, i-a revenit par
tea sa de 1 300 de mărci.

Și calculatorul 
greșește

Gianfranco Vanucci, de pro
fesie frizer din Roma, poate 
să mulțumească computerului 
secției financiare unde trebu
ia să plătească impozitul pe

venit. Pentru 1972, compu
terul i-a calculat o sumă de... 
3 lire. Mașina a omis din în- 
tîmplare cîteva zerouri. Ne
putincioasă în a furniza o ex
plicație erorii, secția financi
ară a complicat mai mult pro
blema afirmînd că ..mașina 
ar putea cu același succes 
chiar să adauge cîteva zero
uri".

Astrologi
Ain

Pentru cei ce frecventează cărările turistice din masivul 
Paring, imaginea alăturată le este desigur foarte familiară. 
Pentru ceilalți le recomandăm s-o indentifice chiar în prima 
duminică. Este vorba de traseul dintre cabana Rusu și caba
na 1. C. F. în care turiștii din imagine privesc spre coama 
Slima.

Daniele Rouchy, în vîrstă de 29 de ani, 
este singura femeie din Europa, care zboa
ră pe un girocopter. Acest aparat de zbor 
este alcătuit dintr-un fotoliu instalat pe 
un schelet metalic și propulsat de două 
elice de helicopter. Singura instalație de 
protecție a pilotului, împotriva vidului, 
viatului ori ploii, este o simplă centură de 
securitate petrecută pe deasupra combinc-

In foto : Curajoasa Daniele Rouchy pre- 
gătindu-se pentru decolare, instalată 
girocopter, pe aerodromul din Avignon.

Pentru că este nemulțumit 
de prezicerile lor, Lon Noi a 
aruncat în închisoare pe cei 
mai ..eminenți" astrologi din 
Cambodgia’. Aceștia, în număr 
de 50, -au anunțat că în mod 
sigur Lon Noi nu se va mai 
afla la putere mult timp după 
luna aprilie.

Astroloqii, care în GamLod- 
gia se bucură de un oarecare 
credit în rindul populației, 
s-au alăturat astfel oamenilor 
politici, ziariștilor, studenți’or 
și altor „agitatori" închiși în 
ultimele zile în baza noilor 
legi excepționale.

Se spune că Lon Noi chel
tuiește sume considerabile 
pentru întreținerea unei echi
pe de astrologi personali. Re
cent el l-a concediat pe as
trologul său principal pentru 
că nu a prezis atacul de acum 
cîteva săptămîni asupra Pala
tului prezidențial.

•> ■ •

<)(u qăjete fei'iiieii.
pentru ti...

Cronica

Vine... Vine

De patru ori electrocutat
Paznicul forestier Roy Dooms Sullivan de la un parc din 

Virginia este fără îndoială singurul om care a supraviețuit 
după patru electrocutări de pe urma trăsnetului.

Reanimat de fiecare dată, acest campion, un fel cu totul 
deosebit, continuă să se plimbe pe orice vreme cu arma 
la bandulieră, în parcul pe care îl păzește. In plus, el 
cu sine o umbrelă care accentuează, după cum se știe, peri
colul de electrocutare.

Un gangster „invincibil" este prins de un 
copil

Bandit de drumul mare, a- 
sasin în timpul liber, Leon 
Gnanhoui — circa 80 kg alu
ră atletică a primit cea mai 
mare lovitură din viața sa : a 
fost prins și doborît la pămînt 
de un băiețel de 12 ani, care 
a făcut 
cestuia.

După 
(Togo),

arestat în Dahomey, dar 
reușit să fugă din închisoarea 
de la Catonou, • refugiindu-se 
ip orașul Ouidah. Aici a în
cercat de trei ori, în cursul 
aceleiași nopți, să dea o lovi
tură, dar la cea de-a treia în
cercare a fost prins cu ajuto
rul unui băiețel de 12 ani, 
Mîhnit, Gnanhou-i a spus : „Fă- 

nici o îndoială toate' sînt

Împotriva 
infractorilor

Criminaliștii de la Scotland 
Yard șl-au completat arsenalul 
lor de luptă împotriva crimi
nalității cu încă o noutate. A- 
cum polițiștii vor putea desco
peri urma infractorului chiar 
cind s-ar părea la prima vede
re că ea nu există. In aceste 
cazuri va fi folosit efectul e- 
lectrizării covorului pe care a 
lăsat urmă încălțămintea in
fractorului. Mini-încărcăturile 
de electricitate statică care se 
mențin pe locul urmei sînt a- 
cumulate de bucăți de masă 
plastică speciale asemănătoare 
cu confetiile care sînt presă
rate pe covor și în fața privirii 
anchetatorilor apar contururile 
clare ale tălpii.

...Așa cum am spus. 
Sînt 'oameni pe care 
să nu-i atingi cu o 
tloațe. Atît sînt de 
cumsecade. Atît sînt 
de/ sensibili la tot 
ceăa ce ii înconjoa
ră, la tot ceea ce miș
că în jurul lor. Dar 
cum să nu devii rău 
tind întîlnești inși pe 
care nu-i poți numi 
oameni. Da, inși cu 
pretenții de inteligen
ță, adicătelea care, 
zic ei, judecă... 
Cum ? N-ai văzut ? 
Nu cred ! Eu aproape 
in fiecare seară 
izbesc de cile 
din ăsta. De ce 
besc urît ?
oameni ?
Dacă i-aș 
aș insulta 
nimale că
d-aia au rit,
Pe unde pot... Să gă- 

termeni ?
termen 

n-am, decit că îs mai 
răi decît ființele ne- 
cuvîntătoare. Cum, de 
ce cred asta 1 Păi 
d-aia 1 Cum calitici 
tu un ins care după 
ce că urlă noaptea de 
se crede că el a în
ființat opera, îl vezi 
proptindu-se de cite 
o bară care susține

tabla indicatoare „sta
ție de autobuz", 
zgîlțîie, 
și o

o
. o smulge 
trintește cit

am apucat s-o po-eu
zez înainte. Păcat că 
n-am putut /roza 
„insul" dar i-am înre-

mă 
unul 
vor- 
sîrițCă

Imposibil I 
numi ritoși 
bietele a- 
doat ele 

să rime.

colo, in șan) sau 
chiar pe șosea. Pe 
urmă ca un erou, ca 
un „sfarmă fiare", 
diptr-o mișcare, do
boară tomberoanele 
pe trotuar și rînjește 
satisfăcut. Apoi, a 

doua zi, merge cu re- 
clamații, dă „indica
ții" oamenilor de or
dine, gospodarilor că 
„...nu-s în stare să 
păstreze bunurile..."

Acum, nu de mult, 
nici nu se făcuse ora 
10 seara, că iată ce 
văd pe un frate de-al 
celui de care îți vor
beam, un individ „vi
vace", care s-a oprit 
în țața Școlii nr. 1 
Petroșani și a răstur
nat o vază mo- 
zaicală, cu panseluțe, 
pe iarbă. Ce i-or fi 
tăcut bietele flori ? 
E adevărat că după o 
zi, cîțiva gospodari 
au ridicat-o și au ră
sădit alte Hon. Da

Spergistrat opera.
însă că o să-mi pice 
odată un soi 
în

mă, mamă ce recom
pensă voi lua de la 
institutul de paleon
tologie. Cum ? Să 
nu-mi găsesc nasul 
printre aceștia ? 
dragul meu de el 
ne este frică, 
ăștia-s oameni pe 
re să nu-i atingi

Ci cu parul Io floare.

d-asta
obiectiv. Si, I. LICIU

Cer scuze prea frumoaso și 
Doar cîteva minute să pierzi, acum, cu mine 
Intr-un interviu „fulger”, ce l-am intitulat: 
(Anticipind succesu-mi) „Cind primăvara... vine”
— De acord ! Dar te grăbește, să mă întrebi atent... 
Nu prea am timp de glume; am mai fost reținută...
— Să-ncep atunci ; Cu planul. Te-nfiripi — în procent 
Cam cît ?
— Cum cît ? ! Vezi bine, de-acuin, sută la sută i
~ Ai să-ntîlnești în cale, și zău de mă-ndoiesc, 
” ......................ce-ți cîntă osanale,

în floare, ce parfumat zîmbesc. 
ce-ți place și ce nu-ți place-n Vale ? 
toate, nu-ți spun de ce, nici cum ; 
cred, altceva vizează .

Zambile și lalele 
Muguri și crengi 
Dar vreau să știu
— Magnifice sînt 
Aluzia-ți subtilă. 
Inii place mult orașul Vulcan E fără fum.
Dar nu-mi place Lupeniul ; pe-alocuri hibernează. 
Apoi, nu-mi place parcul din Petroșani. Să știi, 
Că-n zona lui redusă, dar ademenitoare, 
Alături cu părinții, se odihnesc copii, 
Iar într-un colț, „grămada"... (și veche, dar și mare). 
Cît despre cele două cartiere-aș vrea să-și zic, 
Că-n timp ce — „Aeroportul" are culori mai... calde, 
„Carpațiul" — în incinte — are verdeață-un pic; 
Dar e cam sur, oricîtă lumină o să-1 scalde.
- Dar despre șantiere ? Nu ai nimic de spus ? 
Din zi în zi, mai multe lucrări se înfiripă...
- Pe graficul de muncă, să urce-aș vrea, mai sus 1 
E delăsare încă, și semne de risipă...
Există încă semne de... lipsă de respect 
Pentru ce-i „bunul public", obșteasca avuție. 
Se cere o măsură — în spirit circumspect. 
Econoniia-n toate aduce bogăție...
— Mai am o întrebare, doar una să îți pun. 
Părerea ta contează ! Ce zici despre vitrine ?...
—In aprovizionare, observ — cum să îți spun — 

Un „suflu" nou Azi, intru în magazine pline. 
Semnez aici prezența, pe mărfuri de sezon. 
Și ochii-mi se desfată cu stofe colorate 
De la nuanța paiă, la cel mai închis ton...

Mersi I Drum bun frumoaso I Pe gind și... pe-așteptate I

Și părinții trebuie să învețe
O fetiță poloneză în vîrstă de zece ani s-a supărat pe ta- 
său care afirmase că nu a meritat niciodată un cadou de 

. Anul Nou. S-a supărat atît de tare, îneît a trimis o scrisoare 
la direcția întreprinderii în care tatăl său lucra ca inginer, 
cu rugămintea „să-l învețe că fiecare copil trebuie să pri
mească daruri de Anul Nou“ 1

Râul trebuie distrus numai 
că nu poate fi prefăcut în 
resc și salcîmli.

după ce v-ați convins 
bine. Primăvara inilo-

pe cei care trăiesc inSă nu nesocotim niciodată 
umbră. Să ne amintim numai că diamantele 
scot din cele mai întunecate locuri.

Multi se laudă că fac 
buie, uitînd să adauge 
trebuie.

foarte rar 
că fac și

ceea ce nu tre- 
mai rar ceea ce

0
y
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O sabie se ridică mult mai ușor decit se coboară.

Să nu credeți imediat
Așteptați eventual să se însereze.

în strălucirea oglinzl’or

De cite ori mincăm din fructul unui pom e bine 
ne amintim și de rădăcină.să

trebuit să moară destul 
să-și dea seama că în

A 
ca 
ciuperci otrăvitoare.

de mulți oameni pină 
pădure mai cresc

Mincinoșilor. Pină noaptea 
că timpul e mort.

tirziu mi-ați tot spus

Niciodată nu ne îngrozește înălțimea unei scări, 
ci faptul că trebuie să călcăm pe toate treptele

Valeriu BUTULESCU 
student

ORIZONTAL : 1) Leat 1848 (fem. pl.) | 2) Elogiat — scrie 
la început Alecsandri I... ; 3) ...și tot la început neclintit I

— Luptători la afet; 4) Răpus — Trei capitole din Densușia- 
nu 1 | 5) Ș-am făcut alandala !... — ...cam acru ; 6) Corifeul 
revoluției din ’48 ; 7) Coarne la o margine 11 — Cam rece
— Posesiv ; 8) Adunată la început 1... — ...pe urmă suprima
tă 1; 9) Mari mișcări sociale care au culminat cu cea de la 
’48 ; 10) Dinastie în stare incipientă — Chema la luptă.

VERTICAL : 1) Ascunde parțial lumina ; 2) Marele bar, 
al revoluției ; 3) Aspectul de masă al revoluției (fem. pl.) — 
4-5 din oșteni !... 4) ...Ia începutul ogorului I... — ...avîntați 
inainte ; 5) Trei sferturi... de pită I... — ...cu multe fire 
verzi | 6) Ginganie de mai — Aici se rememorează revolu
țiile ; 7) Imagine sănătoasă ; 8) Atributul baionetelor — For 
țe... — ...stau in cale ; 10) Munte cu fruntea de stincă... o 
enigmă neexplicată

I. 1R1MESCU

ORIZONTAL 1) Autorul „Flo
rilor de mucigai" ; — A scris 
poezia „Flori, frumoase flori" ; 
2) Compozitor autorul melodiei 
„Primul ghiocel" - A pictat ta
bloul „Flori" ; 3) Autorul pînz- 
zei „Vînătoarea 
toarea poeziei 
4) Petale de 
Autorul piesei 
dră floare-i norocu"; — Toporași 
înfloriți I... 5) ...La Constanța I
- Romancier englez, autorul
volumului „Doamna cu garoa
fe" ; 6) Diminutiv masculin ;
- Narcise 
qua-non-ul creșterii florilor ; 7) 
Autoarea poeziei 
floare" 
tură ; 8) Trandafiriu I 
guri I - A se lipi bine ; 9) Acum, 
după ce... - Autorul 
„Definiția florii de 
tavian) ; 10) Meri...
- Vestitorii florilor 
Flori de liliac I — 
cu flori la... sărbători ; - Petale 
de anemonă ! ; 12) Floarea Ni- 
nei Cassian (pl.) - Autorul poe
ziei „Fata cu trandafiri" ;

torul poeziei „Floarea de stincă"; 
3) Fost complex de gimnastică ;
- A scris poezia „De unde in 
ceruri, în ape curg flori" (Ve
ronica) ; 4) Diminutiv feminin ;
— E... acru ; — Din floricele I
5) Ene I - Loc gol I ; - Pe- 
tale de anemone I ; - Scriitor 
maghiar autorul romanului 
„Trandafirul galben" ; 6) A-i 
zice... strident ; - Așezați ; 7) 
Autoarea poeziei „Florile 
fiecare sens lumii" ;

Magnifici ; 8) Din crizanteme I;
- Autorul poeziei „Floarea din 
carte" ; 9) Floarea lui Mas
cagni (pl.) - E... distanțat ; 10) 
Bătrînul american - îmbătată de 
balsamul florilor ; 11) Gata ! ;
- A scris poezia „Trandafirul 
boreal" (George Demetru) - 
Semnat pe jumătate ; 12) De 
fapt, floare ! ; - Cultivă floarea 
rară a recunoștinței.

Dicționar : GMA, HANI.

Vasile MOLODET
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

{Urmare din pag 1)

catorului iubit al poporu
lui nostru, încrederea de ne
clintit, care le sporește forțe
le. în politica dusă de partid 
pentru înflorirea țării și bună
starea celor ce muncesc.

Luîndu-și rămas bun de la 
locuitorii comunei, oaspeții, 
însoțiți de aplauzele și uralele 
mulțimii, se urcă în elicopte
re, la bordul cărora își conti
nuă călătoria spre platforma 
petrochimică de la Borzești, 
următorul obiectiv al vizitei.

La aterizarea elicopterului 
cu care sosește în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
unul din orașele tinere ale 
țănii — populația face o căl
duroasă primire tovarășul”' 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat. Mulțimea, îmbrăcată săr
bătorește, ca pentru un mo
ment ce va rămîne întipărit 
în inimi, izbucnește în aplauze, 
în ovații : „P. C. R. —
Ceaușescu !“, „Ceaușescu și 
poporul !“ răsună puternic, 
din mii de piepturi.

In întîmpinarea secretarului 
general al partidului, a celor
lalți conducători de partid și 
de stat, au venit tovarășul 
Valerian Ghineț, primul se
cretar al Comitetului munici
pal de partid, activiști ai or
ganelor locale de partid și de 
stat. Primul secretar al orga
nizației municipale de partid 
urează un călduros bun venit 
pe meleagurile trotușene 
oaspetelui iubit și stimat. O 
gardă de onoare, formată din 
membri ai formațiunilor pa
triotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru 
apărarea patriei, prezintă o- 
norul Mai mulți pionieri, și 
tineri oferă buchete de flori.

Secretarul general al parti
dului răspunde cu prietenie o- 
vațiilor, semnelor de dragoste 
și prețuire ce-i sînt adresate 
de pretutindeni.

In drum spre Combinatul 
petrochimic Borzești, unul din 
obiectivele deosebit de impor
tante ale vizitei d.e lucru — 
sînt străbătute cîteva din prim 
dițjalele străzi ale tînărului 
oraș. De-a lungul lor, cu mic 
cu mare, locuitorii îl salută 
pe cel ce, în fruntea partidu- 
li ', cu pilduitoare dăruire re
voluționară, patriotică, acțio
nează pen ti;,- ca țara să se 
înalțe mereu mai puternică, 
mai bogată, pentru ca progra
mul cutezător adoptat de Con
gresul al X-lea, de Conferința 
Naționala, ale partidului sa 
fie înfăptuit, spre binele și 
prosperitatea tuturor oameni
lor muncii de la orașe și sate.

Cu aceleași sentimente a 
fost întîmpinat secretarul ge
neral al partidulhi ta Combina
tul petrochimic Borzești,' pu
ternică cetate a industriei 
noastre socialiste. La sediul 
combinatului, inginerul Petru 
Buiiea, directorul combinatului, 
ion Drăgnici, secretarul Comi
tetului ele partid, numeroși 
specialiști, oameni ai muncii 
au tăcut o entuziasta primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de 
pârtia și de stat, Sini, de ase
menea, prezenți tovarășii Mi
liari Morescu, ministrul inauș- 
triei chimice, Matei Gmgiu, 
numstrul construcțiilor incius- 
ĂVale, specialiști am coftudce- 
r.ie ministerelor ae resort.

vizita la com. i.i.K a prileju
it un auctuos dialog de lucru. 
,-\u lost discutate și analizate, 
i.i țața locului, problemele ma
jore cu care este confruntat 
c. iecuvul acestei unități eco
nomice in îndeplinirea sarci- 
mioi asumate în actualul cin
cinal. stadiul lucrărilor pentru 
extinderea și modernizarea 
uio'uucției, rezultatele obținute 
in sporirea productivității mun
cii, creșterea calității și diver- 
s: ucarea substanțelor chimice, 
'--a analizat, de asemenea, mo
dul în care sînt valorificate 
capacitatea și pregătirea ca
drelor tehnice, nemijlocit în 
producție, precum și probleme 
privind relațiile de lucru exis
tente în cadrul centralei in
dustriale, colaborarea cu uni
tățile economice — furnizori 
și beneficiari — stadiul înde
plinirii sarcinilor planului de 
export.

în județul Bacău
(Urmare din pag. 1)

Chimiștii de pe platforma in
dustrială a Borzeștilor au fost 
bucuroși sa raporteze secreta
rului general al partidului o 
seama de succese obținuți' in 
întrecerea socialista, în înde
plinirea angajamentelor asu
mate. In țața graficelor și ma
chetelor expuse in sala de șe
dințe a Comitetului oamenilor 
muncii de unde a început vi
zita, se insistă asupra pro
blemelor pe care le ridică no
ua uzină de cauciuc poliizo- 
prenic aflată în construcție, u- 
zină care urmează să fie pusă 
în funcțiune în acest cincinal.

A avut loc o discuție con
cretă, eficientă, în cadrul că
reia miniștrii prezenți, direc
torul combinatului au infor
mat în amănunt asupra măsu
rilor ce s-au inițiat sau urmea
ză să se inițieze pentru ca 
producția să sporească, pentru 
ca să se realizeze investițiile 
destinate modernizării și dez
voltării acestei puternice ce
tăți a chimiei. Sînt prezentate 
pe rind principalele obiective 
ce se vor dezvolta in actualul 
cincinal și pînă în 1980. Se 
dau explicații amănunțite a- 
supra măsurilor întreprinse 
pentru ca instalațiile să-și de
pășească capacitatea proiecta
tă. In cadrul discuțiilor ce au 
loc la începutul vizitei, se a- 
nalizează, totodată, cauzele ră- 
mînerilor in urmă la realiza
rea unor investiții, intre care 
slnt amintite restanțele în li
vrarea unor utilaje pentru in
stalațiile ce urmează să fie pu
se în funcțiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se interesează îndeaproape de 
stadiul investițiilor la noua u- 
zină de cauciuc poliizoprenic 
și de proiectele existente pen
tru dezvoltarea platformei in
dustriale.

Specialiștii combinatului, ai 
ministerului răspund la între
bările adresate, informează a- 
supra măsurilor luate pînă în 
prezent asupra eșalonării lu
crărilor in viitor.

La observația că pe județ 
sini ramineri in urmă, că prin 
maj ■ buiw organizare a produc
ției in combinat se pot dimi
nua mult aceste restanțe, se 
preconizează unele soluții ca
re urmează să fie analizate și 
adincite în vederea creșterii 
contribuției colectivului de pe 
platforma industrială Borzești 
ia realizările economice ale ju
dețului.

specialiștii informează pe 
larg asupra muncii de cerce
tare, ue asimilare ue noi pro
duse, cu caracteristici superi
oare, valoriiicăr.ii mai bune a 
lealei iei prune. Un loc distinct 
in caarui discuțiilor revine 
problemei folosirii cit Thai efi
ciente a lorței de muncă, a 
lăurfeior tehnice'. Conducătorii • 
ue pcjriid și ue stat au fost in
formați, ue asemenea, asupra 
stadmiui punerii iu luncțiune 
a ceior 4 capacități planifica
te pentru acest an.

Secretam, general al parti
dului recomandă să se studie
ze și sa se întreprindă măsu
rile corespunzătoare pentru ca 
o pai le am materia primă pro
dusa în combinat Să fie pre
ludată toi aici, pe platforma 
industrială. Se preconizează 
cîteva soluții. Monstrul chimi
ei informează despre proiecte
le existente jn acest sens, ca
re urmează să lie supuse apro
bării.

brut apoi vizitate pe rind 
secțiile ae cauciuc sintetic și 
de stiren-polistiren, djn uzina 
de cauciuc, platfoi ma noii u- 
zine de cauciuc poliizoprenic, 
secția PVC, instalația de alcilil- 
aiuine, pusă nu de mult in 
luncțiune la uzina chimică. 
Pretutindeni, secretarul gene
ral al partidului a fost infor
mat de specialiștii din uzină 
asupra realizărilor obținute, a 
perspectivelor economice. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de măsurile în
treprinse pentru ca diferitele 
secții ale combinatului să con
tribuie cît mai rodnic la înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen. Se fac recomandări 
pentru gospodărirea superioară 
a spațiilor de producție, intro
ducerea unor tehnologii avan
sate, folosirea mașinilor de 
calcul electronic în vederea 
optimizării proceselor tehnolo
gice.

Informînd că pe primele pa- 
tiu luni ale acestui an planul 
producției globale a fost de
pășit cu peste 50 milioane lei, 
ca s-a realizat o reducere a 
cheltuielilor materiale cu 17 
lei la mia de lei producție 

; marfă, iar beneficiile obținu
te peste plan se ridică la 34 
milioane lei, între altele și ca 
urmare a creșterii productivi
tății muncii, gazdele s-au an
gajat să ia cele mai corespun
zătoare măsuri pentru ca plat
forma industrială a chimiei 
Borzești să poată raporta ’■ la 
sfîrșitul cincinalului un bilanț 
cît mai bogat.

Străbătând secțiile moderne 
ale combinatului, oprindu-se 
în fața instalațiilor de înaltă 
tehnicitate, luînd cunoștință de 
calitatea produselor, de per
spectivele diversificării, ale u- 
tilizării for superioare, discu- 
tînd cu specialiștii despre căi
le care pot duce la creșterea 
producției, a productivității 
muncii, a calității produselor 
la mai buna folosire a 
potențialului uman, secre
tarul general al partidului 
a venit, ca în atîtea alte rîn- 
duri, în sprijinul colectivului 
de oameni aii muncii, indicînd 
adoptarea unor masuri menite 
să determine o perfecționare 
a activității economice, spori
rea contribuției combinatului 
la marele efort pe oare-1 fa
ce întregul popor pentru a a- 
duce cît mai repede România 
în rîndul țărilor cu o economie 
dezvoltată. Vizita la Combina
tul petrochimic Borzești, hotă- 
ririle adoptate ilustrează încă 
o dată caracterul de lucru, 
constructiv, mobilizator al în- 
tîlnirilor secretarului general 
al partidului cu colectivele de 
oameni ai muncii, cu specia
liștii. Despre aceasta au vor
bit, la sfîrșitul vizitei in com
binat, tovarășii Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimi
ce, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, Pe
tru Bunea, directorul combina
tului.

...La încheierea vizitei in 
combinat, mii de muncitori țin 
să-și ta rămas bun de la se
cretarul general al partidului, 
să-i aducă mulțumiri pentru 
activitatea neobosită ce o des
fășoară în fruntea partidului 
și statului. In amintirea vizitei, 
gazdele oferă un album cu i- 
magini semnificative din via
ța orașului, ornat cu motive de
corative din bazinul Trotușului, 
plachete în metaloplastie care 
reflectă scene din viața lui 
Ștefan cel Mare, al cărui nu
me se leagă de meleagurile 
Borzeștiului.

Aflată în imediata vecinăta
te a cetății petrochimiei, de 
care nu o despart decît cîțiva 
zeci de kilometri, cunoscuta 
stațiune balneoclimaterică Slă- 
nic Moldova, următoarea etapă 
a vizitei, prefigurează o altă 
industrie cu vaste resurse lo
cale — turismul, care tinde 
să-și ocupe locul ce i se cu
vine în peisajul economic al 
acestui județ cu o paletă atît 
de vastă de posibilități.

La ora 13,30, ; elicopterul 
prezidențial a aterizat în cen
trul stațiunii, în mijlocul a 
mii și mii de oameni — turiști, 
localnici, sătenii și muncitori 
din centrele învecinate. In a- 
clamațiile mulțimii, secretarul 
general al partidului, ceilalți 
oaspeți sînt salutați de Ion 
Cosma, ministrul turismului, 
Petre Urs, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, 
primarul localității, reprezen
tanți ai organelor de partid și 
de stat din Tg. Ocna. In a- 
miritirea acestei vizite, ca 
semn de prețuire, primarul lo
calității oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia de 
aur a orașului.

In timpul discuțiilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu indică, 
prin întrebările sale, direcțiile 
spre care trebuie să se îndrep
te preocupările edililor: spo
rirea eficienței activității sta
țiunii prin punerea în valoare 
a resurselor locale, gospodări
rea judicioasă a complexelor 
balneare, a bogăției pe care o 
reprezintă apele minerale, o- 
ci'otirea izvoarelor prin îmbu
nătățirea amenajărilor de cap
tare a lor.

...Din nou, elicopterul survo
lează meleagurile județului, o- 
ferind o generoasă panoramă 
a peisajului industrial al Văii 
Trotușului, a întinderilor ne
sfârșite ale ogoarelor, îndrep- 
tîndu-se spre Sascut, ultimul 
obiectiv al vizitei secretarului 
general al partidului.

Aici, în plină zonă agricolă, 
sînt abordate din nou proble
me actuale ale acestui impor
tant domeniu al economiei 
noastre, ale programului nați
onal de dezvoltare a zootehni
ei, ■ de data aceasta la între
prinderea intercooperatistă de 
creștere și îngrășare a tinere
tului taurin din comuna Sas
cut.

In timpul vizitei, se poposeș
te în cîteva hale ale întreprin
derii intercooperatiste j con
strucțiile, gradul de mecaniza
re a lucrărilor, metodele știin
țifice folosite, calificarea mun
citorilor fac ca această unita
te să nu se deosebească cu ni
mic de cele similare din secto
rul de stat.

Se merge apoi la ferma de 
vaci de lapte a întreprinderii 
agricole de stat Bacău, situată 
în apropierea complexului in- 
tercooperatiist, unde se exami
nează rezultatele cercetărilor 
efectuate aici în vederea îm
bunătățirii raselor de animale, 
a unei mai raționale zonări a 
acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciază realizările unităților 
vizitate, urează colectivelor de 
muncitori și specialiști noi 
succese în mțunica lor pentru 
înflorirea agriculturii. Totoda
tă, secretarul general al parti
dului recomandă ca unitățile 
agricole de stat să sprijine și 
mai mult cooperativele agrico
le de producție în organizarea 
unor ferme asemănătoare.

★

...După aproape două zile de 
însuflețite și rodnice întâlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, cu personalități ale vieții 
economice, cu mari colective 
de muncă din industrie și agri
cultură, din domeniul turismu
lui și edilitar-gospodăresc, du
pă aproape două zile de con
tact viu, nemijlocit cu oamenii 
muncii, cu realitățile locului, 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în munici
piul și județul Bacău s-a în
cheiat sîmbătă după-amiază.

Pretutindeni, secretarul gene
ral al partidului a fost întâm
pinat cu ospitalitate și deose
bită afecțiune, băcăuanii ra- 
portîndu-i cu satisfacție reali
zările obținute în dezvoltarea 
județului, vorbindu-i, deschis, 
despre unele neajunsuri ce mai 
persistă în activitatea lor, îm- 
părtășipdu-i cu căldura din' 
preocupările lor actuale și de 
viitor. Trăind bucuria reîntâl
nirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ei și-au manifestat 
— și de această dată — dra
gostea fierbinte față de partid 
și de secretarul său general și 
au reînnoit angajamentul de a 
milita cu hotărîre pentru în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale 
P.C.R., pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, de 
a-și pune întreaga capacitate ’ 
creatoare în slujba edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a înfloririi pa
triei, pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului. 
Această vizită a conducătoru
lui iubit al partidului și statului 
nostru — ca și cele preceden
te — va rămîne vie în conști
ința și inimile băcăuanilor, ca
re văd în ea o nouă și preg
nantă mărturie a grijii mani
festate față de județul Bacău 
și locuitorii săi, o nouă expre
sie ,a activității neobosite a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
consacrată propășirii patriei și 
fericirii poporului nostru.

Reportajul vizitei 
a fost realizat de : 

Ion MĂRGINEANU, 
Adrian IONESCU, 
Nicolae DRAGOȘ, 
Nicolae VAMVU, 
Mircea IONESCU, 
Constantin ZLĂVOG, 
Iosif SOCACIU, 
Gheorghe BRĂTESCU

Variațiuni pe aceeași tema

și nu în locurile unde aveți 
nisip, leagăne ?

Tania, cea mai mărișoară, 
ne răspunde :

— Mergem, dar e tare de
parte și acolo ne bat ceilalți 
copii. (Aluzie la spațiul cel 
frumos, de la intrarea în car
tier).

Continuăm cu Aleea Tran
dafirilor. Un maidan cu o

Haz de
♦

Lupeni, strada Tudor Vladi- 
mirescu. In spatele blocurilor 
— terenuri de joacă pentru 
cei mari, jocuri pentru cel 
mici. Multe motive de îneîn- 
tare. Dar, mai încolo, tot a- 
tîtea motive de întristare. Pe 
strada Parîngului între blocu
rile de aici, se află un teren 

'viran îmbrăcat în haină ver
de, dar... „decoltat'1 din pri
cina puzderiei de copii ce se 
învîrtesc pe lîngă o singură 
seîndură. ce se vrea hintă. 
De, fac și ei ce pot și cum se 
pricep. Dacă alții nu-i iau 
în seamă.

Aleea Castanilor nu oferă 
nici măcar așa ceva ci doar 
un teren viran — „faleza" 
Jiului. Aleea Narciselor are 
două leagăne răzlețe. Calea 
Brăii, Ia fel. In spatele resta
urantului „Cina" și pe Aleea 
Liliacului sînt „semănate" 
postamentele pentru leagăne 
(începutul e promițător 1). Tot 
ne această alee (blocurile 6, 
8) am găsit copiii de la gră
diniță zburdînd pe o ..brumă"

Printre orătănii... 
se zbenguiau copiii!

In cartierul „7 Noiembrie" • 
din Petrila, în spatele fostei 
cantine a minei se află un 
teren viran acoperit cu iarbă, 
înconjurat de jur-împrejur de 
garduri rupte și sîrme întinse 
pentru uscatul rufelor. Singu
rul indiciu concret care ne-ar 
putea sugera cît de cît o idee 
despre destinația acestui pe
rimetru garnisit cu verdeață 
— omițînd faptul că vreo 
două duzini de găini își gă
siseră — săracele — tocmai 
aici locul să scormonească 
printr-un morman de gunoi 
menajer ce trona într-un colț 
al pătratului cu pricina —

Nu știu cine a fost 
cu ideea ca acest 
spațiu „acordat" (du
pă atîtea insistențe.) 
și... „amenajat" pen
tru copii să fie utili
zat și... pentru depo
zitarea gunoiului me
najer, pentru care, 
oricum or ii necesari 
cîțiva recipienți. Că

...O problemă majoră !
Fără îndoială, a existat și există preocupare din partea 

edililor pentru amenajarea cartierelor, a spațiilor de joacă 
pentru capii. Dovada, unele din acestea sînt adevărate micro- 
orașe pentru cei mici. Dar, tot atît de adevărată este și 
„joaca" de-a spațiile pentru copii, ilustrată din plin de fap
tele relatate mai sus...

Dacă mediul citadin nu oferă fiecărei familii grădină 
proprie, atunci trebuie să amenajăm cu grijă toate terenu
rile din cartiere. Copiii trebuie să zburde, să se joace, să se 
deconecteze de activitatea școlară, prin recreație în aer li

ber. Trebuie să creăm condițiile necesare pentru ca acești 
copii să crească sănătoși, voinici, nelipsiți de bucuria jocului 1

Dacă această problemă face parte din obligațiile majo - 
re ale consiliilor populare — nu sînt scutiți de responsabi
litate nici locatarii cartierelor. Și ei, cu toții au obligația 
de a ajuta, prin muncă patriotică, la amenajarea cartierelor, 
de a păstra ceea ce s-a făcut. Acum, cînd zilele călduroase 
prevestesc vara, se impune ca acolo unde nu s-a făcut încă 
nimic să se acționeze cu promptitudine... E absolut necesar 
acest lucru !

Realizarea integrală și la timp 
a lucrărilor de pregătire

(Uimare din pag. 1)

pe parcursul trimestrului, n-a 
reușit să realizeze integral, 
(.are o restanță de 148 ml) 
sarcina preliminată.

Deci transferul de brigăzi e- 
fectuat nu a suplinit nici aici, 
unele deficiențe, de altă natu
ră care, ca și la sectorul II, 
continuă să existe.

In continuare, ne-am adresat 
și unor brigadieri de la lucrări
le de pregătire. Iosif Szatmari, 
conducătorul celei mai Tune 
brigăzi din sectorul II, ne-a 
furnizat cîteva date și opinii 
demne de luat în seamă pen
tru explicarea situației de 
fapt ;

— Nu am reușit să realizăm 
în fiecare lună' sarcinile de 
plan. Azi, ca și în alte dăți, 
aveam frontul pregătit centru 
pușcare de la ora opt. Am 
așteptat artificierul pînă a- 
proape de sfîrșitul șutului... 

spoială de zgură se vrea a fi 
teren pentru cei mai mărișori. 
Cei mici se jucau fără griji 
pe spațiile verzi, pe str. Repu
blicii în jurul blocului E vest. 
Pînă aici doar în spatele li
brăriei — lîngă grădiniță — 
se află un teren unde s-ar 
mai putea juca cu mingea.

Cam așa se prezintă spați
ile de joacă pentru copii. Lu
cruri bune dar și rele. De ce 
variațiuni, și nu același ton ?

necaz
de zgură... Cîteva gospodine 
—■ Zoia Sterie, Iolanda Pali, 
Maria Talpă, stăteau pe iarbă, 
și...

— Uitați-vă și dv„ ceea ce 
vedeți este tot ce avem aici.

Ne-am uitat, dar n-am vă
zut nimic. Numai în partea 
opusă, tot pe un loc viran, 
un fel de mașinărie foarte 
complicată și înaltă. Pentru a 
folosi asemenea „instrument" 
de ioacă toți copiii ar trebui 
să fie inițiali în arenele cir
cului...

Am lăsat la sfîrșit cartierul 
Viscoza I. Dacă în celelalte 
mai putem vedeg cîte ceva, 
acesta nu ne oferă nici atît. 
Lipsit de spatii verzi, de flori, 
cît și de spațiile de joacă 
pentru copii, cartierul e „în
tunecat" si neprimitor. Maida
nul destinat de atîta vreme 
amenaiării n-a părăsit locul 
său de baștină, ci „rîde" la 
soare făcînd haz de necazul 
locatarilor, copiilor... Și de 
indolența celor mari.

singura dovadă ziceam, mai 
acătării era prezența unui 
grup de copii de-o șchioapă 
ce se îngrămădeau care mai 
de care ca să apuce un loc 
în cele 3 „hinte" și în „ringhiș- 
pilul" aflat, aici. Deci, ne 
aflăm în spațiul așa-zis „loc 
de joacă pentru copii". Așa- 
zis, pentru că în accepția lui 
firească, acest cuvînt înseam
nă cu mult mai mult.

— Sîntem obligate, vrînd- 
nevrînd, să ne aducem copiii 
să se joace aici, pentru că în 
altă parte în cartier nu se 
mai află alt spațiu de joacă,

Acesta da, spațiu!...
aiși se joacă-cei mici 
și tot aici se întind 
rufele lw uscat... Și-n 
acest timp profilaxia 
rămîne de... domeniul 
teoriei. (Cui ? 1) „în
totdeauna cartierul a- 
cesta. „7 Noiembrie", 
a fost privat de a- 
tenția necesară — ne 
spunea un locatar.

Vedeți acest ca
nal e desfundat de 
anul trecut". '*»'•

Intr-adevăr. Oare 
nu vine cineva dintre 
cei care ar trebui să 
rezolve aceste mă
runte lucruri să trea
că, noaptea, din gre
șeală „prin ei" / ?

Dar acesta n-a venit... In zilele 
în care sectorul nu stă bine cu 
producția, maiștrii sau artifi
cierii nu ne mai aud cînd a- 
vem nevoie de ceva.

Nici brigada lui Mihai Tecșa 
n-a reușit să avanseze rit
mic, conform sarcinilor, în lu
nile trecute, iar un alt șef de 
brigadă, loan Hoțea ne spu
nea : „Nu rareori, pe schim
buri, maistrul ia minerii pla
sați la mine în brigadă și îi 
replasează în abataje, mai a- 
Ies la sfîrșit de lună, 
noi cei care am ră
mas, obținem randamentul 
planificat, dar nu terminăm 
la timp lucrarea".

O altă cauză o aflăm în a- 
provizionarea necorespu.nză- 
toare cu cele trebuincioase — 
după cum ne-au relatat Octa
vian Dumitru și Mihai Grijiuc, 
șefi de brigadă, — cît și în rit
mul de lucru încetinit la unele 
brigăzi. Iată un caz, briqada 
lui Octavian Dumitru a avansat 

fie el chiar și așa cum e aces
ta — ne spunea Lucia Marcu, 
casnică.

— Pînă nu demult exista 
pe locul grămezii de gunoi o 
ladă specială pentru depozita
rea acestuia — a intervenit, 
în discuție lea Baran. Dar 
Cînd s-au mutat cei de la 
cantină, probabil au luat și 
lada cu ei și consecințele le 
vedeți și dv. (Da, le vedem : 
printre gunoaie și „orătănii"... 
se zbenguiesc copiii !?).

Ba mai mult, pensionarul 
Toth Wilmos ne-a arătat o 
situație pe care nu puteam 
să ne-o imaginăm că ar fi po
sibilă într-un asemenea loc: 
chiar în mijlocul terenului de 
joacă pentru copii — deci, re
țineți, pentru cei mici 1 — se 
afla o gură de canal fără ca
pac, adîncă de vreo doi me
tri. Comentariile sînt de pri
sos. Poate au de spus ceva cei 
ce au atribuțhmi precise tn

Cine răspunde de toate 
acestea ?

Aspectul de maidan — a- 
ceastă „ținută" o au spațiile 
din preajma blocurilor turn 
din str. Vasile Roaită, inclusiv 
locul „special" de joacă pen
tru copiii de aici, spațiile din
tre blocurile 1 și 2, 3 și 4 
și altele din cartierul Car- 
pați.

Cum arată spațiul — loc de 
jdacă pentru copii (pentru că 
nu exista de fapt o delimita
re) dintre blocurile nr 3 și 4 
din cartierul Carpați. Un mi- 
niteren de fotbal cu porți din 
țeavă metalică, înconjurat de 
arbori (cîți au mai rămas) de 
care se leagă sfori pe care se 
expun rufe, covoare etc.

In cartierul Aeroport cît cu
prinzi cu privirea pe aceste 
spații destinate copiilor — 
gropi pline cu bolovani, bu
căți de beton, cîțiva suporți 
din beton ai fostelor bănci, un 
tobogan din tablă fără baiu'

Copilul vitreg
...Este cartierul Sohodol. Da

că n-ar fi vitreg, ar fi proba
bil cel mai frumos și complex 
cartier din Vale — unicul oa
re are un ștrand, o școală cu 
un teren de joacă pentru cei 
mari, spatii „verzi" suficiente 
pentru a se putea alerga în 
voie. Am spus spații, ca să nu 
spunem maidan. Și nu-i unul, 

doar 7 ml. timp de 6 zile — 
cheltuind 88 posturi, cu un 
randament de numai 0,56 
mc/post, față de cel planificat 
de 2,33 mc/post — într-o lu
crare urgentă.

Că totuși lucrările de pregă
tire pot fi realizate ne-o do
vedește brigada lui Pavel De- 
diu, de la aceeași mină — A- 
ninoasa. Această brigadă, da
torită bunei organizări a lu
crului și-a îndeplinit lună de 
lună planul. Deci, se poate 1

Este necesar în concluzie, 
ca activitatea la lucrările de 
pregătire să fie intensificată, 
să crească preocuparea, res
ponsabilitatea celor care se o- 
cupă nemijlocit de realizarea 
acestei sarcini. Numai astfel 
se vor asigura capacitățile 
productive de mîine, pe sea
ma cărora să se poată obține 
creșterile de producție la căr
bune preconizate în perspec
tivă.

soluționarea acestor deficien 
țe 1

In celălalt cartier al orașu 
lui — „8 Martie" — lucrurile 
se pare că stau mai bine. Pre
ocuparea a fost mai mare aici, 
ea reflectîndu-se în cîteva 
locuri de joacă amenajate 
mai bine Astfel balansoarele, 
leagănele, „ringhișpilurile", 
gropile cu nisip etc., constitu
ie tot atîtea mijloace de di
vertisment pentru micii loca
tari ai cartierului, care după 
cîte ne-am putut da seama, 
se simțeau în largul lor în 
aceste spații. Asemenea „mini- 
baze de agrement" le-am pu
tut vedea în vecinătatea blocu
rilor 6, 9, 31. 29, 24, 19 si 13, 
a școlii generale nr. 5, Deși, 
totuși se poate întreprinde 
ceva și mai atractiv, si mai 
divers pe acest tărîm al agre
mentului celor mici Pentru 
că, fără îndoială, acest lucru 
este posibil ’ 

trade și spart la partea pe 
care alunecă copiii, scări, to
tul, în afară de miniterenul 
de fotbal, care este solicitat la 
maximum, oferind imaginea 
unui loc neglijat, părăsit 
chiar, a unui maidan

Pentru că erau de față, am 
solicitat tinerilor Gheorghe 
Bologh și Nicolae Sandu, cît 
și locatarului Manoilă Covrig, 
părerea despre aspectul ac
tual al locului respectiv

— Pentru noi e bun acest 
miniteren de fotbal. Altul 
de unde ? Nu știm cine răs
punde concret de toate aces
tea. Așa nu este posibil să 
avem locuri de joacă dotate, 
frumoase, păstrate

...Aceasta e realitatea Așa 
stau lucrurile cu cele mai 
multe locuri de joacă pentru 
copii în noile cartiere ale Pe- 
trosaniului

al Vulcanului...
ci două. Cei mai mici locuitori 
ai cartierului se uită în fieca
re dimineață pe fereastră spe- 
rind că peste noapte o fi Răsă
rit un solar pentru ei. Deza
măgiți își întreabă părinții > 
„noi unde și cum să ne ju
căm Deși cam „departe". 
Consiliul popular Vulcan va 
auzi, poate, într-o zi „corul" 
copiilor din Sohodol.

Concurs 
„Cine știe, 

cîștigă"
Astăzi, la ora 18, în sala Ca

sei de cultură din Petroșani 
are Ioc un concurs radiodi
fuzat „Cine știe cîștigă" 
organizat de Kadiotelevizi- 
unea română. Mihai Florea 
și Ion Mustață, cunoscuți 
publicului din nenumărate 
emisiuni radiotelevizate, de 
acest gen, vor examina pe 
concurențîi Aurel Popa, 
Fra .else Barth, Ioan Lăban, 
Gheorghe Păuna, Lucreția 
Preja, Gheorghe Negraru și 
Cornel Platon.

Concursul are o tematică 
cuprinzătoare : „Valea Jiu
lui — istorie și actualita
te" ; „Documente de pia
tră hunedorene"; „Comori 
de artă populară hunedore
ne" ’ „Dimitrie Cantemir și 
începuturile cultlurii ro
mânești moderne".



4 DUMINICĂ, 6 MAI 1973

suveranitatea deplină a-

e-

e
necocsificabil

Convorbiri Ci Pîn-fei Gaston Thorn
i

dezvoltarea națiunilor 
Există perspectiva ne- 
a apreciat el, ca, în ca- 
care țările lumii, și, în

de 
aste

(5 A- 
Econo- 
O.N.U.

externe al Luxemburgului, 
Gaston Thorn, aflat într-o vi
zită în capitala chineză — 
informează agenția China 
Nouă.

și aprobare următoarei sesi
uni a Parlamentului indian — 
informează agenția Indinfo 
Naționalizarea minelor 
cărbune necocsificabil
apreciată, în cercurile politi
ce și economice de la Delhi, 
ca o nouă măsură menită să 
ducă Ia naționalizarea totală 
a industriei miniere din țară.

PEKIN 5 (A-gerpres). — La 
Pekin s-au desfășurat, sîm- 
bătă, convorbiri între minis
trul chinez al afacerilor exter
ne, Ci Pîn-fei, și ministrul de

ULTIMELE ȘTIRI Jltimele știri

Economic si Social al 0. HI. II>

NAȚIUNILE UNITE 
gerpres). — Consiliul 
mic și Social al 
E.C.O.S.O.C.) a reafirmat, vi
neri, dreptul statelor la su
veranitatea permanentă asu
pra tuturor resurselor natu
rale care se găsesc pe terito
riul lor, pe fundul mărilor, 
sau în subsolul oceanelor, în 
limitele zonei asupra căreia 
se întinde jurisdicția lor națio
nală.

Pe baza unui text propus 
de Chile, în numele mai mul
tor țări în curs de dezvoltare, 
Consiliul a declarat', 'de ase
menea, că toate actele comi
se de un stat față de altul, 
care ar putea aduce atinge
re dreptului inalienabil al a- 
cestuia din urmă de a-și exer-

cita
supra resurselor naturale sau 
pentru exercitarea unei cons- 
trîngeri în vederea obținerii 
unor avantaje de orice altă 
natură, constituie „violări 
flagrante ale Cartei Națiu
nilor Unite11. Persistența unor 
asemenea acte constituie un 
pericol la adresa păcii și se
curității internaționale, se a- 
rată în documentul adoptat.

Consiliul Economic și Social 
a recunoscut, pe de altă par
te, că unul din mijloacele ce
le mai eficace de care dispun 
țările în curs de dezvoltare 
pentru protejarea resurselor 
lor naturale constă în promo
varea. sau consolidarea meca
nismelor lor de cooperare.

GENEVA 5 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Palatul Na 
țiunilor s-au încheiat lucră
rile celei de-a 5-a sesiuni ex
traordinare a Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D., consacrată eva
luării modului de înfăptuire 
a obiectivelor celui de-al doi
lea Deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare. Acti
vitățile sesiunii s-au desfă
șurat fructuos — a declarat 
în cuvîntul de închidere pre 
ședințele Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare, Diego 
Garces, — dezbaterile purta
te relevînd nu numai măsu
rile pozitive înfăptuite pe 
calea accelerării progresului 
economic și social al țărilor 
in curs de (dezvoltare, ci și 
principalele domenii de acti
vitate în tare rămin încă 
multe de făcut în această pri-

vință. Evidențiind faptul 
responsabilitatea primordială 
pentru progresul țărilor în 
curs de dezvoltarf le revine 
acestora, vorbitorul s-a pro
nunțat, totodată, pentru crea
rea climatului internațional 
propice sprijinirii eforturilor 
vizînd 
lumii, 
dorită, 
zul în 
primul rind, țările dezvoltate, 
nu vor manifesta voința po
litică necesară și nu vor în
treprinde, cit mai curînd po
sibil, pași concreți pe calea 
realizării obiectivelor Strate
giei internaționale a dezvol
tării, prevederilor fixate în 
cadrul Deceniului în ce pri
vește ritmul de creștere eco
nomică al țărilor în curs de 
dezvoltare nu vor fi înfăp
tuite. Subliniind rolul impor
tant ce revine U.N.C.T.A.D., 
alături de cel al altor orga
nisme ale Națiunilor Unite, 
în traducerea în viață a o- 
biectivelor dezvoltării, vorbi
torul a exprimat speranța că 
următoarea evaluare globală 
a modului de îndeplinire a 
hotărîrilor Adunării Genera
le a O.N.U. privind Deceniul 
Dezvoltării va înregistra pro
grese reale în această direc-

In cadrul sesiunii au 
elaborate o serie de docu
mente de lucru expunînd po
zițiile statelor participante 
față de problemele comerțului 
internațional și dezvoltării. 
Documentul prezentat de 
„Grupul celor 77“ de țări în 
curs de dezvoltare și Româ
nia, în calitate de coautori, 
evidențiază eforturile țărilor 
în curs de dezvoltare pentru 
sporirea eficacității în ce pri
vește utilizarea propriilor re
surse în slujba dezvoltării și 
pentru realizarea unor tran
sformări de ordin politic,
conomic și social, menite să 
contribuie la îndeplinirea pro
gramelor naționale de dezvol
tare ale acestor țări. Docu
mentul subliniază, totodată, 
că doi ani după adoptarea 
Strategiei internaționale a 
dezvoltării, cea mai mare 
parte a țărilor dezvoltate nu 
acordă suficientă importanță 
problemelor accelerării pro
gresului țărilor în curs de 
dezvoltare.

Sesiunea a hotărît efectua
rea unei noi analize a modu
lui de înfăptuire a Strategiei 
internaționale a dezvoltării, 
în 1975 sau 1976, la jumăta
tea perioadei cuprinse de ac
tualul Deceniu al Dezvoltării.

Operațiunile ofensive ale forțelor
patriotice cambodgiene continuă

Schimburile de focuri
au încetat

în capitala Libanului

R.P. POLONĂ : Imagine de 
la una dintre minele de lig
nit din regiunea Knnin. Uti
laje de mare randament 
stau la dispoziția minerilor 
pentru creșterea productivi
tății.

PNOM PENH 5 (Agerpres). 
Și în cursul zilei de vineri, 
forțele patriotice cambodgie
ne au continuat să desfășoare, 
pe numeroase fronturi de lup
tă, operațiuni ofensive îm
potriva. pozițiilor trupelor 
lonnoliste.

In urma unor acțiuni în
cununate de succes, patrioții 
khmeri au împresurat orașul 
Phnom Den, aflat la 160 ki
lometri sud de Pnom Penh. 
In încercarea de a veni în 

, ajutorul unităților lonnoliste, 
. înconjurațe prin surprindere, 

avioane militar# americane 
■ au parașutat muniții și ar

mament, dar o parte a aces
tora a căzut în spațiul ocu
pat deja .de forțele patrioti
ce — au anunțat surse 
tare de la Pnom Penh.

Patrioții au continuat, 
asemenea, ofensiva în 
Peam Chor, pe malul estic al

Mekongului, în regiunea 
lalek Pram-Kompong Tralach 
și în preajma capitalei pro
vinciale Tram Khnar, Atacuri 
deosebit' de intense ale forțe
lor patriotice khmere s-au 
produs, în cursul zilei de vi
neri, în zona capitalei provin
ciale Takeo, unde intervenția 
aviației americane nu a izbu- 

situația difi- 
regimului de 
Un alt atac al 
produs în re- 
portuar Kom-

Sa

tit să ușureze 
cilă a trupelor 
la Pnom Penh. 
patrioților s-a 
giunea orașului 
pot, al cărui aeroport, aflat 
sub controlul forțelor lonno- 
liste, a fost bombardat de pa- 
trioți.

mili-

Prezente
românești

WASHINGTON 5 — 
respondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite: 
Universitatea Statului Ken
tucky, din orașul Lexington, 
a organizat cea de-a 26-a 
Conferință anuală de limbi 
străine — manifestare de
venită tradițională in viața 
universitară americană.

Anul acesta, pentru pri
ma dată în istoria conferin
ței, s-au prezentat, în ca
drul unei secții special cons
tituite, comunicări de lite
ratură și limbă română. 
Organizatorul conferinței a 
fost profesorul Michael Im
pey, de Ia Universitatea 
Kentucky, iar președinți ai 
celor trei secțiuni (literatu
ră, folclor, lingvistică) au 
fost Dan Grigorescu, de la 
Universitatea București, di
rectorul Bibliotecii româ
ne din New York, Paul 
Vehvilainen, de la Univer
sitatea de Stat Portland, și, 
respectiv, Robert Austerlitz, 
de la Universitatea Colum
bia.

Henry Kissinger
va sosi la Londra
LONDRA 5 (Agerpres). — 

Consilierul special al preșe
dintelui S.U.A. pentru proble
mele ’ securității naționale, 
Henry Kissinger, va face, în 
cursul săptămînii viitoare, o 
vizită la Londra, unde va 
purta convorbiri cu oficiali
tățile britanice „asupra unor 
probleme importante ale rela
țiilor internațional o - s-a a- 
nunțat oficial în capitala An
gliei, El va sosi la Londra 
miercuri, după încheierea vi
zitei la Moscova. In agenda 
de lucru a lui Kissinger fi
gurează întîlniri și cu primul 
ministru Edward Heath, cu 
ministrul afacerilor externe, 
Alec Douglas-Home, eu alți 
reprezentanți ai vieții politice 
britanice.

BEIRUT 5 (Agerpres). — 
După trei zile de ciocniri în
tre armata libaneză și forțele 
de rezistență palestiniene, 
Beirutul și-a recăpătat sîmbă- 
tă aspectul cotidian. Schimbu
rile de focuri au încetat com
plet în capitală și, pentru 
prima dată de la introduce
rea lor (miercuri seara), inter
dicțiile de circulație au fost 
suspendate timp de 11 ore, 
rămînînd valabile numai în
tre orele 19,00 și 8,00 dimi
neața. O serie de incidente 
au mai fost înregistrate în 
zona de sud-est a țării, pe 
pantele muntelui Hermon, 
precum și în apropiere de 
granița siriană. O comisie 
mixtă libano-palestiniană s-a 
deplasat în zona respectivă 
pentru a asigura deplina res
pectare a hotărîrii comune 
privind sistarea ostilităților.

Au Ioc, totodată, convorbiri 
între oficialitățile libaneze și 
liderii rezistenței palestiniene.

In ceea ce privește activita
tea diplomatică, aceasta s-a 
concretizat prin convorbirile 
pe care președintele Frangieh 
le-a avut cu Mahmoud Riad, 
secretarul general al Ligii A- 
rabe, Sabri El Kholy, repre
zentantul personal al preșe
dintelui egiptean, Abdel Kha
led Al Samarrai, reprezentan
tul președintelui irakian, Ab
del Halim Khaddam, minis
trul sirian de externe, Al Dai 
Ould Sidi Baba, șef al cabi
netului regal al Marocului. 
In cadrul convorbirilor, fia 
care au participat premierul 
libanez, Amin Hafez, și mi
nistrul afacerilor externe, 
Khalyl Abouhamad, s-a su
bliniat necesitatea soluționă
rii pașnice a diferendului li- 
bano-palestinian.

Astronauții de pe
au participat fa

CAPE KENNEDY (5 Ager
pres). — înainte de a porni 
în maratonul lor spațial la 
bordul stației „Skylab". care 
va fi lansată la jumătatea 
lunii mai, cei trei astronauți 
americani — Pete Conrad, Jo
seph Kerdin și Paul Weitz — 
au participat la repetiția fina
lă. Imbrăcați în costumele de 
lucru în spațiul extraterestru, 
cei trei au urcat în nava „A- 
pollo11 plasată în vîrful rache
tei „Saturn11 și au executat 
manevrele prevăzute îrî pro
gramul misiunii.

Reprezentanții N.A.S.A. au

BEDES
FILME RADIO

DUMINICA 6 MAI DUMINICA. 6 MAI

8,20
9,50

11,00

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Domnului profesor cu 
dragoste ; Republica : Ma
rea hoinăreală ; PETRILA : 
Aventurile unei prințese 
germane la curtea regelui 
Soare; LONEA — Minerul: 
Un candidat la președinție; 
ANINOASA: Fuga e sănă
toasă ; VULCAN: Filiera ; 
LUPENI — Cultural: Lu
pul mărilor ; Muncitoresc : 
Războiul subteran; URI
CANI : Explozia.

LUNI 7 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Cupa gloriei ; Repu
blica : Inima e un vînător 
singuratic ; PETRILA : A- 
venturile unei prințese ger
mane la curtea regelui Soa
re ; LONEA — Minerul: 
Capcană pentru general ; 
ANINOASA : Fuga e ■ sănă
toasă ; VULCAN : Cînd se 
ivesc zorile ; LUPENI — 
Cultural : Bărbatul care 
a venit după bunica ; Mun
citoresc; Războiul subteran; 
URIC AM: Explozia.

6,00 Buletin de știri 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 
și țară ; 8,25
muzicale ; 9,00
lui; 10,00 Radiomagazinul fe
meilor ; 10,30 Cîntece de ex
cursie ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat •, 11,35 Formația „Roman
ticii11 ; 12,00 De toate pentru 
toți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,15 
Parada vedetelor ; 14,00 Un
da veselă ; 14,30 Succese ale 
discului ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Soliști de muzică 
populară ; 15,30 Recital de o- 
peretă; 16,00 Tonomat inter
național ; 17,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare ; 
17,25 Fotbal. România — Al
bania în preliminariile cam
pionatului mondial. Transmi
sie directă de la Tirana ; 19,30 
Radiojurnal ; 19,45 Estrada 
duminicală ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Opera „Paiațe11 ; 
23,00 Muzică de dans ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

Conducător 
Ilustrate 

Ora satu-

12,30
13,00
18,10

20,10

20,30

22,15

17,30

T
18,00
18,05

8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv.

18,20
19,00
19,20
19,30

Cravatele roșii; 
Viața satului ; 
Emisiune în limba ma
ghiară ;

De strajă patriei; 
Album duminica] ;
Film serial pentru tine
ret. Tunelul timpului; 
Episodul VI — „Cap
cana" ;
Vetre folclorice, Boto
șani ;
I 001 de seri ;
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în imagini; 

Reportajul săptămînii 
Orizontul bărbaților ; 

Film artistic: Mihai 
Viteazu — seria a 
Il-a: „Unirea";
Muzică ușoară româ
nească interpretată de 
Doina Badea, Acvilina 
Severin și Florin Bo- 
gardo ;

i lejurnal ;
Duminică sportivă ;

LUNI, 7 MAI

Curs de limba france 
ză Lecția a 53-a (relu
are ;

Telex ;
La ordinea zilei. Azi 
județul Satu Mare ;
Căminul •,
Scena ;
1 001 de seri ;
Telejurnal — Cincinalul

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90. telefon : 1662.

INDIA

cu privire
la naționalizarea minelor de cârbun.

DELHI 5 (Agerpres). — Gu
vernul Indiei a elaborat un 
proiect de lege cu privire la 
naționalizarea minelor pen
tru extragerea cărbunelui ne
cocsificabil. Obiectivele națio
nalizate vor trece sub contro
lul statului. Proiectul de lege 

fi supus spre .examinare

Primul ministru al Iranului
va face o vizită în Polonia

VARȘOVIA 5 (Agerpres). 
— La invitația lui Piotr Ja- 
roșze.wicz, președintele Consi
liului de Miniștri ai R.P. Po
lone, primul ministru al Ira
nului, Abbas HoveyUd, va

face o vizită în Polonia, îa 
mijlocul lunii mai. Agenția 
P.A.P. precizează că această 
vizită va servi întăririi rela
țiilor prieteniei dintre eeie 
două țări, adîncirii colaboră
rii economice polono-iraniene.

♦ Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Cipru, 
Francisc Pdcurariu, a fost pri
mit, de arhiepiscopul Makarios, 
președintele Republicii Cipru. In 
cadrul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, au fost abordate 
probleme referitoare la dezvol
tarea pozitivă a .relațiilor dintre 
România și Cipru.

Americii au injțrat într-o fa
ză activă. Astfel, vineri du- 
pă-amiazâ a avut loc o reu
niune sub președinția lui 
Georges Pompidou, la care 
au participat primul minis
tru, 
Irul 
hei 
miei
Giscard d’Estaing, și ministrul 
agriculturii, Jacques Chirac.

zona

stația „Skylab"
repetiția finală

toate pregătirile 
fost în-

declarat că 
prealabile lansării au 
cununate de succes.

După cum s-a mai 
stația ,,Skyiab“ se va 
de de Pămînt la 14 
echipajul menționat va li lan
sat în ziua următoare de pe 
o navă de tip „Apollo", pen
tru a se întîlni cu stația afla
tă pe orbită.

Se anunță că numărătoa
rea inversă va începe săptă
mîna viitoare.

Astronauții actualei misiuni 
vor rămîne în spațiu timp de 
28 de zile.

anunțat, 
desprin- 
mai, iar

ETITO
20,00

20,05

20,45

22,35
22,50

HAGA o (Agerpres). 
Reprezentanții partidelor 
joritare din Olanda, care 
întrunit timp de două 
la Haga, pentru a elabora
programul guvernamental, au 
căzut de acord, la 5 mai, ca 
noul cabinet să fie condus de 
Joop Den Uyl, laburist. La
buriștii au obținut la ultime
le alegeri cel mai mare număr 
de mandate , 43 in Camera 
Deputaților. Se așteaptă ca 
viitorul cabinet — ce va fi 
format din 16 miniștri și 17 
secretari de stat. — să depu
nă jurămîntul în fața reginei 
luliana, săptămîna viitoare.

Constituirea guvernului 
pune capăt crizei ministeria
le ce datează din 29 noiem
brie 1972, după alegerile ge
nerale. In timpul crizei, cea 
mai lungă pe care a cunoscu- 
t-o Olanda, au avut loc nu
meroase tratative între forma
țiile politice din țară asupra 
formulei guvernamentale. In 
prezent se apreciază că noul 
cabinet — primul condus de 
un lider laburist,, din anul 
1958 pînă acum — se va bu
cura, de o majoritate de 97 
de locuri în Camera . Depu
taților. din cele 150.

va
Pierre Messmer, minis- 
afacerilor externe, Mic- 
Jobert', ministrul econo- 

și finanțelor, Valery

Eclipsa totală de soare
de la 30 iunie va putea fi

urmărită și pe miciie ecrane

de termen — 
întregului po-

săptămînii : 
frumoasă de

înainte
cauză a 
Por ;
Cîntecul
Viața-i
Petre Mihăiescn ;
Ancheta TV. Medica
mentul — aliat sau 
dușman ?
Roman foileton : Fe
meia în alb. Episodul 
II i

Revista iiterar-artistiră 
TV.
24 de ore ;
Luminile rampei ;

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani -4-2(5°; 
Paring 4- 19°.

Minimele : Petroșani + 8° 
Paring 4- 9°.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme re
lativ frumoasă, cu cer mai 
mult senin noaptea. Dimi
neața pe alocuri se va sem
nala ceață, iar în cursul zi
lei izolat se vor semnala 
averse slabe de ploaie. Vînt 
slab din sectorul sudic.

La Academia de muzi
că din Viena a avut loc adu
narea Asociației de prietenie 
Austria—România, consacrată 
prezentării raportului de acT 
tivitate al Asociației pe anul 
1972 și alegerii noii conduceri.

4* In orașul Cowdenbeath, 
din Scoția, în funcția de pri
mar a fost ales consilierul 
Willie Sharp. membru al 
partidului comunist. După 
rum scrie ziarul .,Mnr"i"n 
Star", este „pentru prima dată 
în istoria Marii Britanii cînd 
un comunist devine lider civic".

♦ Ambasadorul R. A. E- 
gipt la Națiunile Unite, Ab
del Meguid, a avut vineri o 
nouă întrevedere — cea de-a 
treia din aeeastă săptămir^l 
— cu Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secreta
rului general al O.N.U. în 
Orientul apropiat.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
Eclipsa totală de soare de la 
30 iunie va putea fi urmări
tă pe micile ecrane din nume 
roase țări ale lumii, datorită 
transmiterii imaginilor acestui 
rar fenomen prin intermediul 
unui satelit. Pe malul iacului 
Rudolph, in nordul Kenyei, 
unde va fi organizat „cartie
rul general" al operațiunilor 
de observare, au și început 
pregătirile, primele transpor
turi de instrumentai științific, 
cîntărind circa 40 de tone,

fiind deja expediate spre Nai
robi. La locul observatorului 
astronomic creat ad-hoc, ales 
pentru poziția sa optimă, o 
stație de televiziune va trans
mite imaginile și comentariile 
•specialiștilor, care vor fi re
cepționate de satelit și re
transmise în întreaga lume. 
Interesul deosebit pentru e- 
clipsa de la 30 iunie este de
terminat, mai ales, de durata 
sa, care, potrivit calculelor, ar 
urma să fie de șase minute și 
jumătate.

Osvaldo Dorticos. mem
bru al Biroului Politic al C.C 
al p. C. din CnUn. nresp-’l-tclo 
Republicii, a primit o doleca- 
tie a Ligii pentru dezvoltarea 
comerțului exterior al Japo
niei. condusă de Kanbe Tni- 
mo. președintele nepstei or
ganizații în timpul convorbi
rii, care a avut loc cu acest 
prilej, s-a procedat la un 
schimb larv de păreri ci* pri
vire la nersno-Hț.pio a.,reoțtă- 
rii legăturilor economice si 
comerciale dintre cele două 
țări.

♦ Ministrul afacerilor exter
ne al Japoniei, Masayoshi <9- 
hira, a sosit, vineri, într-o vi
zită oficială in Belgia. Minis
trul nipon s-a întreținut ou 
Renaat van Elslande, ministrul 
belgian a) afacerilor externe, 
asupra relațiilor economice ale 
Japoniei cu Belgia, cu Uniunea 
Economică a Beneluxului și cu 
Piața comună — informează 
agenția United Press Interna
tional.

♦ Pregătirile în vederea 
negocierilor comerciale ale 
Franței cu Statele Unite ale

♦ Răspnnzînd unei întrebări 
adresate de un ziarist, purtăto
rul de cuvint al Departainen- 
luliii de Stat al S.U.A., Char
les Bray, a declarat că „State
le Unite sprijină fără rezerve 
Tratatul cu privire la limita
rea experiențelor nucleare și 
continuă să spere că Franța, 
ca și celelalte state care nu 
au făcut-o încă, să adere la a- 
cest tratat" — informează a- 
genția Associated Press.

SPORT • TELEX * SPORT • TELEX • SPORT
ROMA 5 (Agerpres). — 

Turneul ' internațional de te
nis de la Florența a progra
mat partidele din sferturile 
de finală ale probei de sim
plu. Campionul român Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe Mar
tin Mulligan, pe care l-a în
vins cu 4—6, 6—2, 6—3. După 
cum transmite coresponden
tul agenției France Presse, 
primul set a fost echilibrat, 
dar, în următoarele două, 
Mulligan a fost nevoit să se 
încline în fața superiorității 
evidente a campionului ro
mân. S-au mai calificat pen
tru semifinale italienii Panat- 
ta (6—1, 0—6, 6—2 cu ameri
canul 
(6—4,
ven)
(7-5,

Gerken), Bertolucci 
6—2 cu francezul Go- 
și francezul Jauffret 
6—4 cu Ion Tiriac).

★

TIRANA 5 (Agerpres). — 
Astăzi la Tirana ,pe stadionul 
„Kemal Stata", unde se așteap-

tă să fie prezenți peste 40 000 
de spectatori, se dispută în 
preliminariile , campionatului 
mondial de fotbal, meciul re
tur dintre selecționatele Ro
mâniei și Albaniei. In pri
mul joc, desfășurat anul tre
cut ,1a: București, 
revenii cu scorul 
baliștilor români, 
rior terminaseră 
te: 1-1 cu Finlanda (în de
plasare) și se află pe locul 
doi în clasamentul grupei a 
4-a europene cu 3 puncte. 
Primul loc este ocupat de re
prezentativa R.D. Germane cu 
4 puncte.

Partida de astăzi este foar
te importantă pentru ambele 
echipe și îndeosebi pentru 
română, în tentativa sa de 
lificare la turneul final 
„Cupei mondiale11.

Selecționata României 
prezenta în acest meci o 
mație. în care, alături de 
baliști experimentați,

victoria a 
de 2—0 fot-

< are an le
la egalita-

cea
ca- 

al

va 
for- 
fot- 

prezenti

și la ediția trecută a campio
natului mondial, evoluează și 
cîțiva jucători noi a căror în
cadrare în stilul de joc al e- 
chipei poate fi hotărî toare ’ri 
deciderea rezultatului.

Fotbaliștii români, deși vor 
avea în față un partener hotă- 
rît să-și apere o șansă pe te
ren propriu, abordează cu în
credere acest, joc și cu dorin
ța de a obține un rezultat fa
vorabil.

Antrenorii Valentin 
nescu și Muslim Alla 
nunțat următoarele 
probabile : România : 
canu, — Sătmăreanu, 
nescu, Dinu, Deleanu, 
Nunweiller, Dumitru, 
Dumitrache, iordănescu, 
cu,; Albania : Rama, — Gijka, 
Berisha, Hershimi, 
Ragani, G. Xhafa, 
Parnaska, Pano, Bizi.
rea va începe la ora 17,30 (ora 
Bucureștiului) și va fi trans
misă în întregime la radio pe 
programul 1.

Pe stadionul „23 
din Capitală se va 
astăzi meciul dintre 
natele României 
oontînd pentru 
tul european de 
zervat echipelor 
(jucători pînâ la

Partida va începe la 
11,00

Și

August11 
disputa 

selecțio- 
Albaniei

Campiona- 
fotbal re

de tineret 
23 de ani).

ora

★

Stă- 
au a- 

formații 
Rădu- 
Anto- 
Radu 
Troi, 
Mar-

Seidini,
Gurma, 
In tîlni

MONACO 5 (Agerpres). 
La Monaco, delegați din 
de țări participă în. acest' 
Ie la adunarea generală

28 
zi- 

a 
Comitetelor olimpice naționa
le europene Alocuțiunea le 
deschidere a fost rostită le 
președintele C.I.O., lordul Kil- 
lanin, iar lucrările sini pre
zidate de Jean de Beaumont, 
vicepreședinte al C.f.O. Comi
tetul olimpie român este re
prezentat de Anghel Vrabie, 
secretar general al COR și Lia 
Manoliu maestră emerită a 
sportului, fostă campioană o- 
Hmpică.
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