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EFORTURI PROPRII
pentru lărgirea bazei materiale

Sectorul IV al minei Lu
peni avea extras în 
mă cu o zi peste 
de plan 
te 13 600 
pă cum 
varășul 
cretarul 
part'id din sector, trei bri
găzi de abataj își depășesc 
pînă în acea zi sarcina de 
productivitate fizică : cu
900 kg/post cea condusă de 
Petre Constantin ; cu 750 
kg cărbune/post ortacii lui 
loan Sălaj an ; cu 700 
kg/post minerii din bri
gadă condusă de Ion So
lomon.

Aceeași emulație fertilă, 
același entuziasm este pre
zent și la fronturile 
pregătiri din sector, 
gada condusă de 
Balint a avansat în prima 
jumătate a lunii 
mai mult decît 
sarcină în suitorul 
ruj săpare o execută 
ceastă lună. Da 
nea, brigada i 
de tînărul miner loan Cos- 
tin, de curînd numit șef de 
formație, avînd ca șefi de 
schimb pe Liviu Costin, 
Constantin Păduraru, A- 
dalbert Nagy și Gheorghe 
Boțoagă, a realizat 66 mc 
de excavație în plus față 
de plan, șsigurînd încheie
rea înainte de termen a 
preabatajului de culcuș a 
viitoarei capacități , de ex
tracție pe care o pregăteș
te — abatajul front'al 3 
est — 1 est.

ur- 
sarcina 

a lunii în curs pes- 
tone cărbune. Du- 
ne-a comunicat to- 
Alexe Furdui, se- 

organizației de

9 
avea 
4 E, a

i in 
aseme- 

condusă

economice eficiente
Primele patru luni au con

semnat la mina Lonea rezulta
te meritorii la extracția de 
cărbune, concretizate fiind în 
cele peste 3 300 tone cărbune 
Uimise la ziuă peste prevede
rile de plan. Meritoriu e și fap
tul că, în ultima lună, 4 din 
cele 5 sectoare ale minei și-au 
realizat și 
plan. Este 
cununarea 
ținute din 
colectiv pentru asigurarea lini- 
e- active de front necesare, de 
valorificarea rezervelor interne 
în scopul îndeplinirii saroini- 
lor de extracție în pas cu di
namica mereu ascendentă.

Mai puține satisfacții poate 
oferi retrospectiva celor patru 
luni în ceea ce privește indi
catorii calitativi ai planului, 
indicatori de primă însemnă
tate pentru o activitate econo
mică superioară. Este vorba de 
productivitatea muncii și de 
prețul de cost a căror realiza
re documentele de partid. Ple
nara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c. o su
bliniază în mod expres, drept 
imperative majore ale activită
ții economice.

Indicatorul de productivita
te realizat pe exploatare, pe 
patru luni, este cu 65 kct pe 
post mai mic decît sarcina de 
plan. De unde provine aceas-

tă nerealizare ? Din abataje 
unde nivelul randamentelor ob
ținute nu, se ridică decît la 
4,997 tone pe post, față de 
5,232 tone pe post — sarcină 
de plan. Semnificativ e și fap
tul că în primul trimestru a- 
cest indicator nu a fost reali
zat de nici un sector, iar în a 
patra lună a anului doar do
uă sectoare productive I și III 
s-au ridicat la nivelul sarcini
lor la acest indicator.

Adevărul e că în comitetul 
oamenilor muncii s-au analizat 
în repetate rînduri cauzele ca
re determină nerealizarea sar
cinii de creștere a productivi
tății muncii. Dar mai sînt pror 
bleme — sîntem edificați la co
mitetul de partid al, exploatării, 
— și anume: aprovizionarea 
încă deficitară a brigăzilor, ne- 
folosiirea din plin a celor 6 
ore de muncă, îndeosebi la 
sectoarele IV și V, și.la lucră
rile de pregătire de la sec
torul III. Nu există o suficien
tă preocupare din partea per
sonalului tehnic de control 
pentru îndrumarea formațiilor 
de lucru, pentru impunerea la 
fiecare loc de muncă a respec
tării programului <e- lucru. 
Sini, neajunsuri care dăinuie

Mai rămăsese o zi pînă la 
scadenta primului trimestru 
al acestui an hotărîtor pen
tru realizarea . cincinalului 
înainte de termen. In sala de 
apel a minei Petrila se pre
gătea un moment festiv. Fan
fara clubului muncitoresc din 
localitate și un grup de pio
nieri de la Școala generală 
nr. 1 așteptau ieșirea mineri
lor din schimbul I. Cînd și-au 
făcut aparifia membrii brigă
zii tînărului Kadar Arpad, i- 
mensa sală de apel a răsunat 
de aplauze. Fanfara a into
nat melodii în cinstea lor, iar 
pionierii le-au oferit flori, 
i-au felicitat pentru rezulta
tele obținute în abataje, le-au 
urat noi succese. Despre 
munca plină de dăruire și 
abnegație a brigăzii lui Kadar 
Arpad, a brigăzilor conduse 
de Constantin Alexe, Gheor- 
ghe Zaharia, Francisc Covaci, 
Mikula Zoltan, a celorlalte 
brigăzi care au contribuit 
substantial la realizarea sar
cinilor de plan aferente pri
mului trimestru al anului, de 
către sectorul XI investiții al 
minei Petrila, cu 5 zile mai 
devreme, au vorbit, In cuvin
te calde de apreciere și mul
țumire, tovarășii ing. Dimitrie 
Simota, directorul exploată
rii, și Petru. lacob, președin-

tele comitetului sindicatului.
Vădit emoționat, destoini

cul brigadier Kadar Arpad a 
spus in cuvinte simple : „Rea
lizarea pe luna martie a unei 
viteze de înaintare de 110 ml 
la lucrările de deschideri, în- 
tr-o galerie in steril cu profil 
de 12,5 mp — record pe Valea

Jiului — este rezultatul stră
daniilor colective ale celor 
17 ortaci cu care lucrez, al 
bunei înțelegeri și întrajuto
rări, al dorinței comune de a 
munci mai mult și mai bine".

Acestui record și autorilor 
lui le fusese destinată emoțio
nanta festivitate organizată 
de comitetul de partid, con
ducerea minei și comitetul 
sindicatului în acea zi fru
moasă de sfîrșit de martie.

Revenind la recordul în si-

ne — 110 ml la lucrările de 
deschidere în steril, cu pro
fil de 12,5 mp, și la cei ca
re l-au înscris pe graficul în
trecerii socialiste se cuvin cî- 
teva considerații. In preajma 
Conferinței Naționale a parti
dului, din iulie 1972, Kadar 
Arpad împreună cu ortacii 
săi s-au angajat să obțină un 
record pe Valea Jiului la lu
crările de deschideri. Anga
jamentul a prins viată în 
chiar zilele marelui eveni
ment. Recordul: 103 ml. Dar 
acești mineri destoinici și-au 
propus să nu se oprească a- 
ici. Au muncit în continuare 
cu abnegafie și responsabili
tate patriotică, și-au realizat 
lună de lună sarcinile, reu
șind să încheie anul 1972 cu 
o depășire de plan de 800 mc. 
La începutul acestui an au 
hotărît să depășească limita 
celor 103 ml. Si iată că după 
un trimestru de muncă însu- 
fletitoare, generată de efer
vescenta creatoare a Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie— 2 martie a.c., și-au 
înscris numele în dreptul u- 
nui nou record: 110 ml.

Priceperea și hărnicia,
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La Grupul școlar minier Petroșani

In aceste zile. Grupul școlar minier din Petroșani cunoaște 
vie animație : cadrele didactice și elevii srnt antrenați în 

diferite acțiuni care vizează înfrumusețarea incintei și moderni
zarea procesului de învățămînt.

Astfel, elevii școlii de-maiștri mineri, printre care Ion Doinea, 
Nicolae Bartha, Pavel Leanca, Toma Bobeică, pot fi văzuți zilnic 
lucrind după orele de program la turnarea betonului la funda
țiile viitoarelor terenuri de baschet și volei ale școlii, la ame
najarea spațiilor verzi și plantarea de arbori ornamentali.

De asemenea, ia data de 17 mai ă fost pus ih funcțiune 
laboratorul de tehnologie a meseriei pentru mașini unelte (dls- 
punînd de un strung în stare de funcționare, părți componente, 
piese caracteristice executate la strung, material didactic) și se 
află în stadiu de finisare un modern laborator de electrotehnică 
și automatizări.

Expoziție itinerantă

ARARA El/RA DE PR0EEC[IE
MINIERA

Prin intermediul Agenției române de publicitate inter
națională „PUBLICOM" - București, Organizația sovietică 
de comerț exterior MASHPRIBORINTORG din Moscova, și 
Reprezentanța comercială a U.R.S.S. la București, în colabo
rare cu Centrala cărbunelui Petroșani, organizează, în ziua 
de luni, 21 mai a. c., o expoziție itinerantă cu aparatură 
de protecție minieră. Sînt prezentate diverse aparate de 
salvare, interferometre telegrizumetrice, metanometre, măști 
autosalvare și altele.

Expoziția este instalată lîngă clubul Centralei cărbu
nelui Petroșani (str. Mihai Viteazul nr. 3) și va funcționa 
după următorul program : intre orele 9 și 11 pentru spe
cialiștii invitați de la Combinatul cărbunelui Oradea, între
prinderea minieră Anina, întreprinderea minieră Motru, Insti
tutul de mine Petroșani, Stația de cercetări pentru securi
tate minieră, întreprinderea de utilaj minier, Institutul de 
cercetări și proiectări mihiere pentru huilă și Centrala căr
bunelui Petroșani.

între orele 11 și 17 expoziția va fi deschisă pentru pu
blicul larg de vizitatori. In acest timp va funcționa un birou 
de informații (în sala B a clubului). Reprezentanți ai firmei 
organizatoare stau la dispoziția vizitatorilor pentru a da 
explicații.

Francisc VETRO

ATELIERUL ȘCOLAR Cote înalte
o poartă deschisă spre
economia municipiului

la extracția»

cărbunelui

La mina Paroșeni se în
registrează noi fapte de 
muncă ce ilustrează dăru
irea cu care unele brigăzi 
luptă pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan. Intre acestea se nu
mără brigăzile lui IOAN 
DEMETER, de Ia abatajul 
frontal 6131, din cadrul 
sectorului I (+ 510 tone) 
și NICOLAE BRUTU, de 
la abatajul 6236 (+ 50 to
ne) de la sectorul II.

Și brigada de pregătiri 
condusă de KALMAN 
GEZA de la galeria de cap 
a abatajului 6227, din ca
drul aceluiași sector a în
deplinit sarcinile de plan 
la zi în proporție de 117 la 
sută, excavînd în plus, un 
volum de 67 mc de rocă.

în folosul

Educația prin muncă și 
pentru muncă este o sarcină 
de bază a învățămîntului, fi
ind urmărită cu consecven
ță în școlile din Valea Jiu
lui. Prin activitățile cu ca
racter tehnico-productiv șe 
realizează scopul formativ al 
școlii, de a pregăti tinerele 
generații în modalități cît 
mai optime pentru integrarea 
rapidă în viața social-econo- 
mică. încă din anii trOcuți 
s-a® stabilit întreprinderile 
patronat'oare pentru fiecare 
școală în parte, s-au înche
iat convenții, s-a dat un a- 
nume profil atelierelor școa
lă, s-au întocmit planuri de 
producție. Din punct de ve
dere cantitativ, s-a făcut un 
real progres : în municipiu se 
află acum 121 de ateliere- 
școală, față de 78 cîte erau 
la sfîrșiutl anului școlar pre
cedent. Toate acest'e eforturi 
n-au rămas fără rezultate : au 
fost executate lucrări în va
loare de peste 650 000 lei, 
constînd din mobilier școlar 
și aparatură pentru autodota- 
rea atelierelor, laboratoare
lor și cabinetelor, repere din 
planul de producție al între
prinderilor patronat'oare și 
altele. In această privință tre
buie remarcată experiența 
Școlii generale nr. 2 Petro
șani care a realizat mobilier 
ingenios și de bună calitate 
pentru căminul-creșă din Ae
roport în valoare de peste 
80 000 lei.

Fără îndoială că în Va
lea Jiului sînt școli care au o 
experiență bună, este sufi
cient să amintim Liceul

Școala generală nr. 5 din 
Vulcan, școlile generale nr. 1, 
2 și 5 Petrila, Liceul Petro
șani. Examinînd îndeaproa
pe mai multe exemple, dife
rențiate ca rezultate obținu
te, se constată că succese sînt 
acolo unde problema activi
tăților tehnico-productive a 
preocupat intens școlile care 
au reușit să și 
multilateral cu 
rile patronatoare.
al eficienței educative îl cons
tituie dotarea atelierului, iar 
al doilea — ca elevul să lu
creze efectiv, 
dusul muncii 
til, ’ necesar.

La Școala 
Lupeni prof, 
prezenta într-un mod foarte 
convingător rezultatele ate
lierului și al muncii elevilor : 
au fost contractate patru re- 
dresoare cu seleniu realizate 
de clasa maistrului instruc
tor Viorel Pienaru ; • elevii
pregătiți de maistrul Cons
tantin Ghergar au confecțio
nat un foarte util tabel al lui 
Mendeleev și patru ciocane 
de lipit tip pistol ; maistrul 
instructor Ion On a confecți
onat' cu clasa a VIII-a lam
padare, veioze, porți pentru 
terenul de sport, iar cu ele
vii clasei a Vil-a au fost rea
lizate o mare parte din lu
crările unui laborator de chi
mie, acum în curs de defini
tivare. Beneficii importante 
se realizează în

colaboreze 
îmtreprinde- 
Primul pas

să-și vadă pro- 
sale ca fiind u-

generală nr. 3 
loan Cotescu

atelierul de

T. SPATARU
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Tona de cărbune încorporează nu nu
mai efort fizic ci și un nemăsurat efort 
de gîndire din partea specialiștilor

Din multele exemple pe care ni le ofe
ră, în acest sens, colectivele exploatărilor 
miniere am ales unul de la mina Vulcan 
unde a fost însușită o nouă soluție în cir
cuitul subteran de transport : înlocuirea 
transportoarelor TR—3 în fluxurile 
distanțe lungi, cu 
pendate.

După o primă 
conducerea minei

pe 
benzi de transport sus-

experimentare reușită, 
a trecut la întocmirea

■■■

extrase

eficienței
unui riguros program pentru extinderea 
transportului cu benzi suspendate. So
luția adoptată de inginerii și tehnicienii 
minei se va solda cu îmbunătățirea trans
portului producției de cărbune,
din abataje, eliminarea avariilor și defec
țiunilor pe care le generează actualele 
TR-3, reducerea considerabilă a 
Iilor pe tona de cărbune extrasă. Beci, a- 
vantaje reale, create prin 
gîndirii 
un plus de cîștig în folosul eficienței în
tregii activități de producție.

cheltuie-

valorificarea
tehnice, avantaje ce conduc la

Puncte de vedere

După un vechi obicei al pămîntului
Am asistat cu un an și ceva 

în urma la o aezoatere pe te
me gospodărești. La tribuna, 
una din personalitățile com
petente în materie lansa un 
adevărat rechizitoriu impotrivo 
acelor păreri care catalogau 
drept o deficiența a grădina 
rilor orașului „netunderea" co
pacilor in fiecare primăvară

Deși nu știu cine a formu
lat o asemenea acuzație, am 
dat omului dreptate. De ce ? 
Pentru că socoteam a fi de-a 
dreptul o stupiditate să ataci 
cu fierăstraie în fiecare pri
măvară firavii noștri copaci 
care dacă se „prind", doar co 
prin minune, decimați, ajung 
să devină din puieți arbori.

Nu, in orașul acesta - unde 
centralele termice, cu instala
țiile lor demodate, aruncă în 
atmosferă zi de zi nori negri 
de fum ce-ți pătrund în casă, 
în haine. în ochi și... în suflet, 
cum se exprima cineva — e 
nevoie de cit mai multă ver
deață. Este nevoie de arbori 
cu coroane bogate care să de
vină o perdea de protecție îm
potriva norilor de fum și praf 
— intr-un cuvînt niște plămîni 
purificatori ai atmosferei ora- 

-șului. Sore satisfacția mea ni
meni nu a contrazis in respecti
vul plen persoana competentă 
în materie care susținea că 
„arborii să fie iăsați în pace".

Timpul a trecut. Și, dacă nu 
luăm în seamă ruperea firavi
lor puieți de pe zonele verzi 
de copii, cetățeni turmentați 
sau animale, copacii doborîți 
de mașinile unor șoferi cărora 
nu le ajunge partea carosabilă 
a străzilor, am putea spune 
că, intr-adevăr, arborii au fost 
Iăsați în pace... să crească, 
să-și lărgească coroanele, să 
împodobească orașul spre în- 
cîntarea noastră a tuturor.

Dar a venit in octombrie a 
anului trecut o dimineață care

Dan STEJARU
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Intîlnirea tineretului hunedorean cu istoria patriei
Cetatea de la Costești - loc al primăverii istoriei patriei 

- va fi și in acest an un prilej de întilnire a tineretului cu una 
din cele mai glorioase pagini din existența strămoșilor noștri, 
în cetatea de scaun a neînfricaților regi daci, a legendarului 
Decebal - cel pe care istoria l-a așezat pe copertele letopise
țului devenirii noastre loc de viață și aprigă încleștare pentru

— Cunoscînd faptul că 
fiecare ediție a acestei fru
moase manifestări organi
zată de Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C., pe 
lingă o reușită deplină are, 
de fiecare dată, ceva nou 
in desfășurare, am dori să 
ne spuneți, tovarășe prim- 
secretar, ce aduce nou în- 
tîlnirea tineretului cu isto
ria, Ia Costești, în dumini
ca viitoare ?

organizată 
tot mai multi ti- 
numai tineri. Este 
marea popularita- 
se bucură această

— Este și firesc ca în fie
care an festivalul să întreacă 
prin calitate edițiile prece
dente. mai ales că, an de an, 
la manifestarea 
de noi vin 
neri, și nu 
explicabilă 
te de care
manifestare. îmi amintesc cu
vintele înțelepte ale lui Nico
lae Bălcescu, atunci cînd se 
referea la învățămintele isto
rici naționale : „Moștenitori
ai drepturilor, pentru păstra
rea cărora părinții noștri au 
luptat atîta în veacurile tre
cute. De ca aducerea aminte 
a acelor timpuri eroice să 
deștepte în noi simtimentul 
dar^rintei ce avem d-a păstra 
si d-a mări pentru viitorime 
această nretioasă moștenire" 
Cuvintele marelui nostru re-

apărarea ființei naționale, ediția 1973 a festivalului de la 
Costești va aduna, ca și la edițiile precedente, mii de tineri 
din județul Hunedoara precum și din cele vecine.

Despre modalitățile de organizare și desfășurare a acestei 
ediții ne-a oferit detalii tovarășul VIOREL FAUR, prim-secretar 
al Comitetului județean Hunedoara al U.T.C.

genera- 
modali- 
acestei

nou ac
rind

voluționar de la 1848 sinteti
zează cu multă forță expresi
vă una din sarcinile Uniunii 
Tineretului Comunist': educa
ția patriotică a tinerei 
ții. „Costești" este o 
tate de îndeplinire a 
misiuni.

Cit despre ce aduce
tuala ediție, în primul 
se pot consemna manifestările 
de pregătire a evenimentului. 
Deci, nu numai cele ce se vor 
desfășura în ziua festivalului, 
ci programul nostru care-1 
precede, început, de fapt, încă 
din 16 mai. Menționez carava
nele muzeistice, întîlnirile cu 
poeți și prozatori hunedoreni 
și din alte părți, simpozioane cu 
tematică istorică, spectacole 
artistice, recitaluri de versuri, 
de cîntece patriotice, dialoguri 
literar-artîstice Ia locuri și 
monumente istorice, proiecții 
de filme documentare etc. Pe 
platoul de la Costești au fost 
amenajate o nouă scenă (din

o
Columna

beton), o „poartă dacică" și 
reproducere după 
lui Traian.

— Pentru artiștii ama
tori, populara manifestare 
de Ia Costești înseamnă și 
o confruntare pe planul 
muzicii populare. Ne refe
rim la concursul interjude- 
țean „Voci 
cu trofeul 
Ce se știe despre partici
pant ?

_— Nu cunoaștem precis, 
pînă acum, lista completă a 
participanților. Dar, apreci
ind după numărul cererilor și 
al înscrierilor, participă re
prezentanți din cel puțin 25 
de județe ale țării. In plus 
față de edițiile anterioare, în 
acest an mai sînt programate 
înv i două concursuri. Este 
vorba de întrecerea formațiilor 

. de muzică ușoară din muni
cipiul Deva, desfășurată vi
neri, și faza județeană a festi-

tinere", dotat
„Costești 1973“

valului-concurs de poezie pa
triotică „Sub flamuri de partid 
biruitoare" care va avea loc 
în seara zilei de 26 mai la 
Costești.

— Am dori, în încheiere, 
să precizați cîteva dintre 
manifestările ce vor avea 
Ioc în ziua de 27 mai Ia 
Costești.

. — Programul va fi deschis 
de tradiționala evocare a eve
nimentelor de Ia începutul mi- 
leniului întîi, a eroismului 

■ strămoșilor noștri. Va urma 
apoi gala laureaților festivalu- 

. Iui „Voci tinere", acordarea 
’ trofeului și a celorlalte pre
mii, un mare spectacol folclo
ric susținut de cîteva formații 
de prestigiu din județul TJune- 
doara și de ansamblul folclo
ric al Comitetului județean 
Bihor al U.T.C., vizitarea ce
tăților, muzică de promenadă, 
vizitarea tîrgului meșterilor 
populari.

întreg programul festivalu
lui „Costești 1973“ a fost ast
fel conceput încît, pe lîngă 
această omagiere și deschide
re a cărții de istorie a po
porului nostru la paginile ei 
de epopee, să oferim tuturor 
celor ce vor veni Ia Costești, 
o plăcută și agreabilă zi de 
odihnă.

G HR/VZD

Ieri, după încheierea ce
lui de-al doilea schimb, dis
pecerul Centralei cărbunelui 
Petroșani, Ștefan Konicska, 
ne-a comunicat, seara la ti
pografie, o știre îmbucură
toare : in acel schimb rod
nicia abatajelor din Valea 
Jiului a fost mai bogptă ca 
în oricare zi a acestei luni.

Producția de cărbune 
trasă depășește ou 500 
gonete preliminarul 
schimbul respectiv Cele
înalte cote de extracție s-au 
atins, în ordine, la minele 
Dilja, Lupeni. Uricani, Paro
șeni, Aninoasa, Vulcan 
Petrila, unde depășirile 
de preliminar au fos,ț 
350, 165, 120, 50, 50, 30,

ex- 
va- 
pe 

mai

și 
tată 

de 
28...
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Republica

Marino
stincă 

neclintită 
a libertății

in 
mat 
vena și Ancona, în nord-es- 
tul Peninsulei Italice, se află 
Republica San Marino, al că
rui teritoriu se întinde pe o 
suprafață de 61 km2 și pe ca
re trăiesc 19 000 de locuitori.

Legenda spune că numele 
țării ar proveni de la ciopli
torul în piatră dalmal, Mari
no, care in urmă cu 77 seco-

mijlocul triunghiului for- 
de orașele Florența, Ra-

le s-ar fi reiugiat aici, în vîr- 
ful muntelui Tit ano, pentru 
a scăpa de persecuțiile dez
lănțuite împotriva creștinilor 
de împăratul roman' Diocleti
an, construind aici o mică ca
pelă, cel dinții edificiu al a- 
șezării.

Primul document care vor
bește despre existenta comu
nității sanmarineze datează 
din anul 886, fiind cunoscut 
sub numele de „Placito Fe- 
retano". Intre anii 1 000 și 
1 253 apar primele evoluții 
politico-administrative ale vi
itoarei republici, 
sanmarinezii se 
liber și suveran 
domnitor, iar în 
XV-lea, (ara devine Republi
că. File ale unei istorii 
ciumate atestă că acest 
stat european nu a fost 
el lipsit de nenumărate

In 1 291, 
declară stat 

de orice 
secolul al

zbu- 
mic 
nici

zgu-

Nicolae BADEA
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îmblânzirea 
fulgerelor

In S.U.A. se fac cercetări; 
pentru reducerea daunelor pri
cinuite de descărcările electri
ce din timpul furtunilor. In pre
zent aceste daune depășesc 100, 
milioane dolari anual. Trăsne
tele omoară anual 600 de ame
ricani și provoacă invaliditate^ 
unui număr de 1 500 de oa
meni. Ele constituie adesea, 
sursa incendiilor din păduri, 
numărul lor ajungînd în regiu
nile de vest ale țării pînă lai 
10 000.

In cursul unor experințe., 
cîmpul electric al furtunii a 
fost semănat cu fire de alumi
niu îmbrăcate in nylon cu o 
lungime de 10 cm. Ca urmare, 
tensiunea eîmpului magnetic a 
slăbit rapid. In alte cazuri a- 
supra norilor au fost împrăș
tiate cristale de iodură de ar
gint. Descărcările dintre nori 
și pămînt au fost de trei ori 
mai rare decît înainte. A scă
zut de două ori numărul ful
gerelor și s-a redus considera
bil durata descărcărilor.

Guturalul: boala 
cea mai scumpă 

în lume
In Anglia a fost descoperit 

un medicament preventiv îm
potriva guturaiului. Din păca
te, în prezent, o singură doză 
costă cîteva mii 
vantii consideră 
nicile producției, 
permite, în cele 
ducerea costului 
tulul, denumit

Interferonul este o proteină 
purificată provenind din glo
bulele albe ale sîngelui uman, 
infectate de virusul, guturaiu
lui. Această substanță este se
cretată de globule pentru

lupta sau pentru a împiedica 
infectarea celorlalte celule de 
către virus.

Cercetările au fost efectuate 
în Marea Britanic de dr. Tho
mas Merigan, șeful departa
mentului pentru boli infecțioa- 
se de la Colegiul de medicină 
„Stanford" (California), asistat 
de trei medici englezi.

de acțiune al hnpnozei, părerii- q 
le sint împărțite. Hipnoza nu g 
are efect la durerea de natmă g 
psihică, dar prinde la cea g 
provocată de cauze periferice g 
— cum sînt, de exemplu, ră- 
nixile, h

Amibiaza a
de dolari. Sa- 
însă că teh- 
în serie vor 
din urină, re- 

medicamen-. 
„Interferon".

Durerea 
și hipnoza

Unii savanți britanici sint 
de părere că prin hipnoză este 
posibilă suprimarea durerii — 
fie și numai temporar. Experi
mentele au confirmat această 
idee, dar în ce privește expli
cația teoretică a mecanismului

mondial ■

Ne despărțim cu regret da 
inima deltei. Moș Vania, ghi
dul nostru de aproape o zj în
treagă, avea însă să ne rezer
ve o ultimă surpriză, In cîteva 
minute ajungem la o altă co
libă, de data aceasta proprie
tatea ghidului nostru improvi
zat și, plăcut surprinși dar și 
curioși, intram cu timiditate in 
originala așezare omenească, 
la scurt timp după aceea gus
tăm din ciorba pescărească, 
surpriza lui moș Vania.

turistice și a numeroaselor 
prospecte, aflate din belșug pe 
mesele oficiilor de turism.

Presupunînd însușite aceste 
informații totuși necesare, să

sesc superlative să exprime 
prin grai ceea ce văd. In mer
sul lin și indiscret al 
pătrundem în cele maj 
taine ale acestei lumi

propierea sezonului esti- 
”31, cu preocupările și 
emoțiile inerente plecă

rilor în concediu, cu plăcuta 
dilemă a alegerii celei mai fe
ricite variante de circuit, cu 
nehotărîrea firească în a pre
fera o stațiune sau alta, ne-a 
îndemnat și pe noi ca în obiș- 
nuita prezentare de trasee tu
ristice, de obicei montane, să 
facem o excepție de la re. 
gală.

Am avut desigur -în vedere 
tradiția, potrivit căreia cei ce 
locuiesc la munte, caută în 
mijlocul verii,,, marea, iar cei 
ce locuiesc la mare sînt obse
dați de răcoarea pădurilor de 
brad,..

O excursie în deltă aparține, 
dacă vreți, unei categorii in
termediare. Ajuns aici, ferici
tul călător beneficiază de soa
rele torid al mării aflate la 
cîțiva zeci de kilometri sau 
se bucură în aceeași măsură de 
umbra deasă a unei vegetații 
luxuriante, care poate să-i 
sugereze pentru moment im
presia participării la o expedi
ție în jungla... africană.

Mai mult decît atît, ceea ce 
un obișnuit al potecilor alpine 
caută în zadar, în decorul pen
tru el atît de obișnuit al mun
ților, găsește cu prisosință în 
deltă, în compania unui frec
vent al plajelor marine, care a 
renunțat pentru o clipă la 
exuberanta stațiunilor de pe 
litoral. Și pentru unul și pen, 
tru celglglt, delta înseamnă o 
lume nouă cu necunoscutele 
sale surprinzătoare, înseamnă 
pătrunderea într-un decor de 
vis care adesea ți se pare i- 
real, fantastic, peste limita a 
ceea ce ai crezuț pînă atunci 
că este cel mai frumos.

Curiozitatea pe care ți-a 
trezește delta, o încerci chiar 
de la (ntrajea, pe puntea 
vreunui vas, pe orjeare din 
cele trei brațe ale sale de 
comunicație eu apele Danubiu» 
lui. Nu ar fi însă oportună 
prezentarea în chinga acestor 
rînduri limitate, a unoț detalii 
prjvind modalitatea de a ajun
ge într-un punct sau altul al 
deltei. Lăsăm de data aceasta 
misiunea prezentărilor de a» 
mănnnt. în seama ghidărilor

ITINERAR!! TURISTICE

IN DELTĂ

bărcjj, 
adinei 

aparte,

ne Imaginam as fiind parcurse 
etapele de acces pînă în 
delta. Sîntem deci în inima ei. 
Barca de pescari în care ne a- 
flăm din primele ore ale di
mineții, este condusă ou Iscu
sință de moș Vania, care în 
ciuid-a 
festă 
tă în
ram în liniște pe sub bogăția 
de crengi ale pomilor intrgți 
pînă la jumătate în apă, ca 
într-o lume a poveștilor, fan
tastică prin bogăția decorului, 
misterioasă prin liniștea ce 
ne înconjoară, ispitoare prin 
ceea ce imaginația vede din
colo de. dimensiunea de nepă
truns ale vegetației deltei. Din 
cînd în cjnd, foșnet speriat de 
aripi trădează prezenta vreu
nei păsări, surprinsă In înde
letnicirile ei de vizita neaștep
tată,

A® văzut în deltă multe pă
sări, foarte multe. Pe unele le 
cunoșteam. Pe altele, cele mai 
multe, le văzusem numai prin 
cărți. Orele de zoologie de la 
școală ne reveneau în memo
rie, dar eforturile de aducere 
aminte erau zadarnice. 
Prea era mare diferența între 
ceea ce ochiți noștri vedeau 
acum și urechile auzeau, față 
de insistentele profesorului de 
odinioară, oricît de binevoi
toare ar fi fost ele' atunci.

In acest colț de vis uitat 
de lume, îintîlnim o colibă 
pescărească, o oază uscată în
tr-un deșert... ud! Imagine ti
pică deltei, pe care aparatul 
foto ©vid de a înregistra a- 
tîtea frumuseți, o imortalizea
ză prompt. Apoi alte și alte 
imagini se perindă în fata a- 
chilor noștri, care nu mai gă-

raj al milioanelor de păsări ce 
vin din îndepărtate zări, să 
trăiască aici o bună parte a 
vieții lor.

vîrstej înaintate mani- 
o vigoare puțin obișnui- 
mînuirea ei. Ne strecu-

Aurel DULA

supranurmative

Doctorul mexican Eduardo 
Jimenez a afirmat in cursul u- g 
nei conferințe ținute în capi- g 
tala mexicană că 13 Ia sută jj 
din populația lumii (ceea ce g 
reprezintă 350-400 milioane de g 
persoane) suferă de amibiază. g 
Amibiaza este o 
nală care poate 
și chiar creierul. El a precizat _ 
că această boală este deosebit 
de frecventă în regiunile calde g 
ale lumii și mai ales în zonele g 
unde serviciile sanitare sînt gj 
deficitare. In aceste zone, pes-g 
te 5Q la sută dip populație arS 
fi afectată de această boală.® 
In Mexic sînt aproximativ 12® 
milioane bolnavi de amibiază, g 
ceea ce reprezintă 24 Ia sută# 
din populația țării. ®

Fără precedent
I

Eroare judiciară

de amibiază. 
boală intesti- g 
afecta ficatul g 
El a precizat ™
■ :?b

Avertisment 
electronic...

Cetățenii din orașul ameri
can Charleston, care „uită" 
să-și achite la timp taxele de 
spitalizare primesc prin poștă 
scrisori cu următorul conținut: 
„Bună ziua I Vă scrie Ordina
torul Uniunii spitalelor din 
Charleston, căreia aveți să-i 
achitați niște hani, in afară de 
mine nimeni nu știe despre a- 
ceastă datorie 1 Dar dacă în 
zece zile nu veți trimite suma 
datorată mă voi plînge Omu 
lui. care știe să folosească și 
alte mijloace de convinge
re.,," De la introducerea aces
tui sistem nici un cetățean din 
oraș nu mai este restantier eu 
laxele de spitalizare !

Decani ai oceanu- | 
lui aerian

in exigențele 1AKUM a lost 
înregistrat cel ae-ql 5Q-lea 
pilot care a străbătut 5 mili
oane de kilometri pe oceanul 
aerian. Toți acești cutezători 
ai aerului alcătuiesc o adevă
rată familie in palmaresul că
reia sînt înscrise multe alte 
performanțe. De pildă, dis
tanțele străbătute, laolaltă, 
de cei 50 de aviatori ar re
prezenta ocolul pămintului, 
pe la ecuator, de 60QQ0 de 
ori, De asemenea, sînt con
semnate curse de „8Q de ore 
in jurul lumii".

Printre „decanii de vifstă" 
ai performanțelor amintite se 
numără pilații Titi Ene și Xe- 
nofan Negrea, radiotelegrafiș- 
tii Vasile Manea și Gheorghe 
Strîmbeanu, mecanicii de 
bord Gheorghe Manolache și 
Ion Lupoșcu, navigatorii Eu
gen Manoilă și Aurel Dami
an. Bajîndu-se pe asemenea 
oameni destoinici, în cursul 
actualului cincinal, aviația ci
vilă din țara noastră își va 
lărgi rețeaua liniilor aeriene 
interne și externe cu peste 
20 000 km, volumul traficului 
aerian urmînd să ajungă în 
1975 la 1 500 000 pasageri,.

ȘTIINȚEI
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Pe scurt, lucrurile s-au pe
trecut cam în felul următor: 
Un tlnăr de vreo... nouă ani, 
mare iubitor al științelor natu
rii, simte nevoia imediată să 
culeagă niște flori. Și cum 
natura nu i-a pus în acei mo
ment nici-un cadru pitoresc la 
indemînă, recurge și el la so
luția cea mai simplă, adică le 
culege dintr-un rond public.

Apare însă a doua persoa
nă, ceva mai vîrstnică. proba
bil viitor absolvent al școlii 
generale. Dumnealui iubește 
foarte mult natura, dar iubeș
te mult mai mult ordinea fi
rească a lucrurilor, își dă ime
diat seama că puștiul a încăl
cat una din cele zece porunci 
ale gospodăririi locale, și vrea

In timpul unui meci de fotbal intre echi
pele spaniole „Dolar San Isidor" și „O- 
limpicp Carrante", jucătorii s-au dedat la 
nenumărate iregularități. Încercând să cal" 
meze spiritele, arbitrul a fost nevoit pînă 
ta urmă să ia măsuri neobișnuite, elimi- 
nînd, pe rind, de pe teren, pe toți cei 22 
de jucători * Se spune că este primul caz 
de acest tel în istoria fotbalului...

Cetățeanul argen
tinian Maximo Ramon 
Cardo/o se alia acum 
patru ani ca martor 
la un proces de cri- 
mă. Din martor, el a 
devenit acuzat! După 
lungi dezbateri, Car
dozo a fost condam
nat la 12 ani închi-

soare, Convins de ne, 
vinovăția clientului 
său, avocatul a con
tinua! cercetările și 
după patru ani (în 
care Cardozo a stat 
la închisoare) a reu
șit să demonstreze că 
se produsese o gravă 
eroare judiciară 1

rit

In ziarul vest-german „Nurn- 
berger Nachricbten" a apărut 
următorul anunț: „Tînăr milio
nar, extrem de urît. incredi
bil de leneș, caută parteneră, a- 
vînd aceleași defecte. Adresați 
Căsuța Poștală"... Numărul 
contraofertelor înregistrate a 
fost destul de mare !

Pensionarul 
Ion Burlec 
se bucură 

de primăvara 
unei vieți 

nai...
Foto :

I. CIUR

ecuafie cu trei...

necunoscuți
cu orice prel să facă dreptate. 
Și, ora de educație cetățeneasă 
decurge

— De
— ?
— De

astfel :
ce-ai rupt florile.

ce-ai rupt florile,

Mcro-
foileton

mă t

mă I

Paștile și... etc. Jap, 
Puștiul cu florile 
terceplează două palme după 
cea mai intuitivă pedagogie. 
Urmează o scenă penibilă, mai 
precis o tăvăleală generală, 
sub ochii îgăăuilori ai ama- 
torilor de senzațional, Natural 
că în final vîrsta își spune era-

jap: 
in-

vînlul. Cel mat nun scuipă, 
scuipă și cîteva planuri de 
răzbunare „western", își adună 
ilorile șl se duce să-și tămădu- 
iască rănile undeva la margi
nea eîmpului de luptă.

Deodată are ioa angelica a- 
pariție a terței persoane. Un 
om în toată firea. 40 de «ni, să 
tot fie. Se îndreaptă către 
proaspătul învingător și lecția 
de educație aivică continuă 
earn în aceeași manieră s

— De ee l-ai bătut mă ?
— î
— De ee l-ai bătui mă!,.. 

Urmează o înjurătură mult mtu 
academică, pentru care hîrtia 
e prea subțire. A treia între
bare, mult mai lapidară, se re
zumă la elteva perechi de pal
me, destul de bine executate, 
și la un picior plasat într-o 
regiune anume a pantalonului. 
Apoi, triumfător, ultimul ar
hanghel părăsește atena.

Ce-am simțit în acele clipe să 
nu mă-ntrebațl. In virtutea «- 
celei stranii inerții simțeam 
nevoia să mă iau după 
să-l întreb j „De ee l-ai 
mă!,., etc. etc. Dar în 
caz, ecuația devenea cu 
necunoscute, și cei care
pricep cît de cit la aritmetică 
își dau seama că astea se des. 
eureă ceva mai greu,

el și 
bătut 
acel 

patru 
se
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O veche zicătogre, (ce azi - precum declar - 
Am s-a dezmint), susține-n „vorba“-i rară 
Că omul cu pretenții de mare gospodar, 
Căruță-și face iarna, pe cînd sanla-n... vară. 
„Obseșia" aceasta, ce s-a localizat 
in unele „concepții", se cere „descifrată" 
Prin simplu fapt, că-n vremea cînd „vorba" s.a lansai. 
Producerea „în serii" nu era aplicată...
Cit despre repartiții, rapsodul anonim, 
Nu auzise, bietul- Nici de planificare... 
Motive pentru care-n concluziile-mî, vin 
Să cer, ca dumneavoastră, să-mi dați-o... confirmare 
Expun mai jos, deci, „partea" din cele ca m.au dus 
Cu gindul la o „temă" atît de variată. 
Și-așa precum din titlu - sînt sigur - ați dedus 
Dezbaterea „problemei" este și... „delicată". 
In primul rînd. voi cere, atenție să doți 
Acelor materiale ce zac ca „inutile", 
La care numai „timpul" dacă îl comparați 
Cu «normativul", iese o listă de... trei file. 
Apoi, o întrebare : „avizul" cînd ș-(j j)gt, 
fa’respectiva "marfă să fie „procurata". 
Se cunoștea noțiunea, „în timp, planificat" 
Or, s.a emis comandă, doar ca să fie... dată 
Nu 90 de zile, nu luni, ci ani de-a rînd 
Acumularea „șade“ (în magazii și-n scripte) 
Fără nici o „mișcare" în timpul scurs : pe cînd, 
Dobînzile, în „costuri", cu două mîini..... înfipte"
Și-n timpul cît „produsul" în raft s-a-mpotmolit, 
Această „prevedere" (de-acumulări masive) 
Mai „naște" niște acte, și-un „credit", învestit 
Cu termene de plată - de multe ori — tardive.

Că unora le place zicala ds mai sus, 
(Să-și vadă magazia de mărfuri „încărcată") 
Eu nu contest ci,n ceea ce am avut „de spus" 
Asemeni „prevedere", n-o cred... justificată, 
Sî-atuncî conchid, că cel ce se vrea bun gospodar, 
Abuzului, s-aplice măsuri legislative,
Că poate să devtnă, pe loc, el însuși chiarT 
Un „punct" în lista - largă de,., „suoranormotive"
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Vațertu BUTULESCU. 
student

ORIZONTAL s Ij Cu proprietăți de împrăștiero-î 2) .„Dee- 
diturâ (fem. pl) ; 3) Aproape venit I Casete 1 - Fluviul din țara 
lui Schiller ; 4) Cu legătură 5) Uman și nu prea I - In acest 
loc„. ; 6) Stopează pe rapid I 7) Amalgam de cuvinte (fem) ; 8) 
Dumneata - Moi - Călărit do rebusiști ; 9) Vechiul Homer - A 
vorbi fără virgulă ; 10) Aducere aminte,

VERTICAL : 1) Oedip lămurește taina Sfinxului î 2) Sclipiri 
de spirit - Numai pentru... j 3) ...Una solidară... - ...in temă ; 4) 
Hoțul mamei... - ...umblă cu promisiuni ; 5) Miner șef de brigadă 
de fa Dîlja - Corne ; 6) întreprindere de transport (pi) ~ Prefi
xul... laptelui; 7J Usturoi Kt »M Poftim - Domnul Dthelle; 8) Bună 
cu brinzo - Era odată strălucitor; 9) Un oș de la noi Mare 
victimă in Spania ; 10) Aerare.

I. IRIMESCU

ORIZONTAL: 1) Cu cap 
(pl) - Bătut în cap ; 2) Căpaa- 
să (reg) - Stă pe cap ; 3) Ba
teri la cap 1 - Bătut in cap j 
4) Romancier portughez - Mun
te in Creta - Pe cap I; 5) Crește 
pe cap de munte - Localitate 
in Spania - Nimic in cap I ; 
6) Capete (fig) - In capul oa
selor ; 7) Cap de afiș 1 - Cu 
capul înfășurat ; 8) Bune șt la
Cap - Auto... rustic I - Polonezi 
(od) ; 9) Șal la cap I — Cap 
(fig) - Cap de lampă I ; 10)
Capete la șah - Cap la cap ; 
11) I s-o urcat sîngele la cap 
- Ocnă 1: 12) Spus din cap - 
Făcută din cap 1

VERTICAL; 1) La cap - Pe 
cap ; 2) Cap musulman (pl) - 
Puse la gît și pe cap ; 3) Bătuți 
in cap - Cap ; 4) Egal la
cap !... - ...și Inegal la cap 1 - 
Mare la capete ; 5) Serveau cu 
cap - Legoți la cap - Scăpat 
la cap I ; 6) Dau din cap 
Iubit demult ; 7) Cap încoronat 
- Mare izolată la capete ; 8) 
Pe cai - Țara noastră - In ca
pul meșei ; 9) La operă ! -
Toți in cap - Bate toba ; 10) 
Cu un cap mai mare - Făcute 
pe capete ; 11) Cap la cap - 
Vai de capul lui ; 12) Cap... 
acasă (dimj — Cap.

V. MOLODEȚ

NEGATIVISM
(Biverb 4,4 )

LSL
LA POLIGON
(Trlverb 6,8,4.)

k- g ~nI' Ro

POLITEȚE
(Triverb 6,2,4.)

enigmistica realiza
ta DE VAL SIMA.

rP(utilă
„S-a pus în circulație autobuz pe ruta Petroșani - Gambri» 

nus — mi-ou spus mai mulți cetățeni — dar nu înțelegem un 
amănunt : Dacă pînă la Surduc autobuzul costă 1,50 lei de ce 
pînă la Gambrinus costă 2 lei ? Pentru că ne trece podul ? Că 
ne lasă jos, la șosea, cu toate că, să fim serioși, autobuzul 
poate să urce și pînă sus și să întoarcă dar... Nu e vorba de 
cei 50 de bani, e vorba de... rută !". '

Sau, de „derută" — le răspund eu I Că n-am chef să mă 
pun rău cu cei de la E.G.C. Nici măcar pentru cei 50 de bani. 
Sînt sătul de pastilele lor...

L. ION

I
I

Dezlegările jocurilor distractive apărute în 
pagina ,,Magazin" anterioară

Careul „Minerească" — ORIZONTAL; 1) Perfora
tor ; 2) Rugători — A; 3] Cu — Ut — Tics; 4) Doar — 
Pituț; 5) UPB — Tif — Cu; 6) Carbonifer; 7) 3? — Uan — 
Cîrn ; 8) Impresiona ; 9) Vițe — Oerit; 10) Asime
trice,

Succes în muncă (criptografie): Cu planul îndepli
nit sută la sută.

Apropo de „Minerul" (criptografie): Marele restau
rant e-n renovare.
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Cerințe prioritare ale unei activități 
economice eficiente

(Urmare din pag. î)

„Prietenie44

Spectacol teatral
Aseară, în aula Institutu

lui de mine Petroșani a a- 
vuț loc spectacolul cu pie
sa în două aete „Căsătoria, 
o întîmplare cu totul ne
verosimilă" de N.V. Gogol, 
Oferit de studioul de teatru 
nr, 1 al Casei de cultură a 
studenților «Gheorghe 
Gheorghiu Dej” din Cluj. 
Pregătit de regizorul Cons
tantin Ștefănescu, colecti
vul teatral al studenților 
clujeni a oferit un spectacol 
de bună calitate. Menționăm 
jocul plin de firesc șl con-

vingător al studenților Nel
ly Ștokker, Gelu Furdui, Ni- 
eolae Simulescu, Radu Si
mian, Claudia Ghiță, ca de 
altfel al tuturor. Aplauze 
prelungite au răsplătit efor
turile depuse de întreg co
lectivul. Apoi, pînă tîrziu, 
au avut loc un schimb de 
păreri fructuos asupra artei 
teatrale, asupra vieții coti
diene studențești și, bineîn
țeles, asuprii subiectului 
foarte actual : sesiunea de 
examene cere tneepe peste 
eîteva zile.

tehnologiei 
calea ineca- 
tov. Andrei 
comitetului

Tineretul și istoria
jol, 17 mai, la clubul cultural studențesc a avut loc 

vernisajul expoziției „Anul revoluționar 1848 în Țările Ro
mâne" urmat de o intiinire a studenților cu tovarășii 
Constantin Clemente, directorul Centralei de îndruma
re a mișcării artistice de amatori din județul Hunedoara, 
Mihai Cerghedean și Vasiie lonaș, cercetători la filiala ju
dețeană Deva u Arhivelor statului și la Muzeul județean 
Hunedoara — Deva care au confer t asupra unității etnice 
și istorice a românilor din Țara Românească, Moldova și 
Transilvania manifestată plenar în faptele și documentele 
anului revoluționar 1848. Această acțiune face parte din 
ciclul tematic „Tineretul și istoria", manifestare județeană 
care precede festivalul „Costești 1973".

Muncă patriotică

in pofida faptului că în urma 
aplicării normelor unitare de 
structură organizatorică, corpul 
maiștrilor mineri— deci a co- 
ordonatorilor direcți ai produc
ției — s-a întărit cu patru in
gineri și cinci prim-maiiștri. E- 
ra o acțiune care viza direct 
ridicarea nivelului calitativ al 
asistenței tehnice la locurile 
(le muncă. Dar un asemenea 
efect întîrzie. De ce oare ?

„Sîntem conștienți că crește
rea productivității muncii nu 
se poate asigura decît în mă
sura introducerii 
noi, moderne, pe 
nlzării, ne spunea 
Colda, secretarul
de partid al exploatării. Sînt 
cerințe care se află în atenția 
organizației noastre de partid, 
a comitetului oamenilor mun
cii. S-a elaborat un studiu pe 
baza căruia se pregătește in- 
tioducerea metodei de exploa
tare a abatajelor frontale din 
sectorul IV cu banc subminat. 
Această metodă va determina 
creșterea productivității mun
cii cu 30 la sută. Ni s-a vorbit 
și despre pregătirile pentru in
troducerea cadrelor pă.șitoare 
la sectorul IU. despre acțiuni
le menite să îmbogățească cu
noștințele profesionale 
personalului minei, Dar, 
cum a reieșit in cadrul discu
țiilor purtate Ia mina Lonea 
cu diferite cadre de răspunde
re se impune recunoașterea li
nei cerințe de o deosebită im
portantă pentru realizarea in-

ale 
așa

dicatorului de poductivitate : 
întronarea fa fiecare loc de 
muncă a unei atitudini respon
sabile, exigente, pentru folo
sirea cu maximă utilitate a 
timpului de lucru, pentru va
lorificarea tuturor rezervelor 
umane și materiale în acest 
scop. Reducerea absențelor (în 
aprilie numărul absențelor s-a 
ridicat la 658), organizarea mai 
operativă a pontajului, a 
transportului la locurile de 
muncă a schimburilor pe ori
zontul 400, eliminarea timpilor 
morți care intervin din cauza 
intîrzierij artificierilor Ia puș- 
care, repararea utilajelor cu 
mai multă răspundere pentru 
evitarea ștrangulărilor, ca și 
generalizarea experienței for. 
matiilor fruntașe sînt doar cî- 
teva din căile oare pot condu
ce spre realizarea unei produc
tivități sporite în fiecare aba
taj al minei. Aceasta presupu
ne însă concentrarea tuturor 
forțelor pentru valorificarea a- 
cestor rezerve, a puterii de 
mobilizare a fiecărei organiza
ții de partid, a muncii politi
ce de masă spre a determina 
o acțiune de masă pentru creș. 
terea productivității muncii.

Aceeași concentrare de for
te, de preocupări și străduințe 
reclamă Și reducerea cheltu
ielilor de producție, în scopul 
reducerii prețului de cost.

In primele patru luni ale a- 
nului prețul cărbunelui ex
tras la mina Lonea a fost cu 
15,36 lei/tonă mai mare decît 
indicatorul stabilit, In aceas
tă depășire atirnă deosebit de

Aștâseară, la orele 21, la clubul cultural studențesc 
are loc obișnuita seară cultu ral-distractivă, la magnetote- 
că bucurîndu-se de prezența cunoscutului discjochei 
Seorușanu.

cooperativa mește- 
„Deservirea*’ din 

înființat încă două 
Este vorba de sec- 

bînale car©

Noi secjii prestatoare de servicii

Seară cultural-distractivă

Atelierul școlar o poartă deschisă
spre economia municipiului

(Urmare din pag. 1)

Anul acesta, parcă mai 
mult ca oricînd, studenții 
Institutului de mine din Pe
troșani au efectuat nume
roase ore de muncă patrio
tică pe diferite șantiere, dar, 
în special, pe cel al viitoru
lui complex sportiv al in
stitutului. In acest context 
își găsește ecoul și chema-

rea la întrecere făcută de 
anul III mine, ingineri ; 
„In fiecare săptămînă, cel 
puțin două ore de muncă 
patriotică", E. de altfel, ti
na din numeroasele acțiuni 
eare au loc în cinstea a* 
propiatei aniversări a 25 de 
«ni de la înființarea Institu
tului de mine din Petroșani.

greu cheltuielile materiale — 
depășite la lemnul de mină, 
plasa metalică, exploziv, be- 
tonite, armături metalice etc. 
Ce reflectă aceasta ? Deficien
te la spiritul gospodăresc, în 
combaterea risipei de materia
le, de piese — de la 
de crater și pînă la

— Noi am analizat 
tate rînduri
< heliuielilor, am stabilit și mă
sură, indicînd sectoarelor căi
le prin care pot determina re
ducerea cheltuielilor materia
le — ne spunea tovarășa Ma
ria Farcaș, responsabila corni- 
silei economice de pe lîngă co
mitetul de partid. Cu toate in- 

. sistențele, faptele denotă însă 
că spiritul gospodăresc încă 
nu este întronat în sectoare. 
Se risipește mult. Iată de ce 
spiritul de economie, de res
ponsabilitate gospodărească 
trebuie să fie întronat cu toa
tă hotărîrea în stnul fiecărui 
colectiv de la brigăzi pînă fa 
șeful de sector. Este evident, 
lin rol covîrșitor revine în a- 
cest sens muncii politice de 
masă, agitatorilor, fiecărui co
munist, Secretarii organizați
ilor de bază cu oare am pur
tat discuții pe această temă
au relatat despre acțiunile ce 
ve întreprind în acest sens,
mal ales în sectoarele I și III. 
Va trebui urmărită însă, cu 
toată insistenta, și finalitatea 
acestei acțiuni la fiecare loc 
tie muncă. Dar pentru a se a- 
junge la finalitate economisi
rea materialelor, îngrijirea u- 
tilajelor, uneltelor, reducerea 
consumurilor și combaterea ri
sipei trebuie să devină o ac
țiune de masă în fiecare co
lectiv.

Iată calea oare, concomitent 
cu sporirea continuă a produc
tivității muncii, va conduce 
colectivul mimier din Lonea 
spre rezultate economice cu 
adevărat meritorii.

cauzele

elemente 
șuruburi, 
în repe- 
depășirii

Pentru ca prietenia să fie și 
mai trainică Ețanu Simion, re
cidivist din Petroșani a udat-o 
cu alcool din belșug. In drum 
spre casă, R.M., prietenul lui, 
și-a dezbrăcat haina. „Dacă 
sîntem prieteni, ce-i al lui, e 
și al meu” - a reflectat S. E- 
șanu. Și de la reflecții a tre
cut la fapte, adică a trecut 
portmoneul cu bani (500 
lei) al prietenului, în buzuna
rul lui.

După două zile amiciția 
s-a... destrămat. S. Eșanu fi
ind invitat a „petrece" în me
ditație și regret un an și două 
luni...

Doi se ceartă și... 
cinci se judecă

După ce a prins curaj, con. 
sumînd băuturi alcoolice, Au
rel Irimuș, șofer la sectorul 
E.G.C. Lupeni a început „pâr

lamentările" destul de scan
daloase cu vecinul 
haria Talpă. Pricina 
nelile copiilor celor 
intervenit îndată și 
Nicolae Lumperdean
ția. Intervenția a iscat bătaia. 
Familia Lumperdean a scăpat 
doar cu sprjinul nepotului S. 
Moldovan, dar cam... „șifona-

său Za-
- hîrjo- 

doi. Au 
vecinul 

cu so-

„Stăpînii“

to“. Acesta l-a învins pe A 
Irimuș în „luptă". Așa au a- 
juns la judecată cei cinci. Du
pă nenumărate ședințe în fa
ța comisiei de judecată au în
țeles cu toții ce înseamnă bu
na vecinătate, și s-au împăcat.

Pentru că avea poftă să 
bea o bere, Elisabeta Batanosy 
a intrat într-un bufet din Lu
peni - „La Cucu". In timp ce 
sta la rînd, Ion Drăghici a în
ceput s-o „curteze" dar într-o 
manieră cam necuviincioasă, 
gîndea, probabil că așa se 
cuvine a proceda cu o femeie 
care are... curajul să calce 
singură într-un local, la o be
re, populat de bărbați. E. B. și-a 
făcut dreptate singură „mîngî- 
indu-l" de l-a... usturat. La 
un așa afront, Ion Drăghici și 
amicul său, Constantin Gro- 
san, i-au demonstrat femeii 
că acolo în lăcașul lui Bachus 
ei sînt stă pini 1 Dar tot ei au 
plătit apoi suma de 450 lei, 
contravaloarea zilelor in care 
E.B. a fost incapabilă de mun
că.

SPORT • SPORT • SPORT
Popice Jiul Petrila în turneul final!

A fost pus punct final în
trecerilor din seriile campio
natului diviziei A de popice, 
ediția 1972—1973. Pentru tur
neul final al competiției, ca
re va desemna echipele cam
pioane (13—17 iunie, la Man-

chipele : Rapid București, 
Voința București, Petrolul 
Băicoi (seria sud), C.S.M. 
Reșița. Voința Tg. Mureș, Vo
ința Oradea (seria nord) — 
la femei : Constructorul Ga-

galia Nord) s-au calificat e lăți, Constructorul Bu cur

1. Voința Cluj 18 13 0 5 45678 26
2. Jiul Petrila 18 11 0 7 44877 22
3. Voința Tg. Mureș 18 10 0 8 45498 20
4. C.F.R. Tg. Mureș 18 9 0 9 44733 18
5. I.C. Oradea 18 9 0 9 44701 18
6. Electrica Sibiu 18 9 0 9 44169 18
7. Spartac Satu Mare 18 9 0 9 43144 18
8. C.F.R. Timișoara 18 8 0 10 44559 16
9. Olimpia Reșița 18 8 0 10 44472 16

10. Voința Cluj 18 4 0 14 44641 8

Kugbi

Rapid București (seria sud). 
Voința Cluj, Jiul Petrila și 
Voința Tg. Mureș (seria nord) 
— la bărbați.

Iată acum și clasamentul 
final al campionatului seriei 
nord — masculin :

Recorduri paralele

Cinci fotbaliști 
de la Jiul 
fn loturile 
nafionale 

de tineret !

(Urmare din pag. 1)

Pentru a răspunde cit mai 
prompt multiplelor cerințe ale 
populației, 
șugărească 
Lupeni, a 
secții noi.
ția tîmplărle de

și-a început activitatea luna tre
cută, în Uricanl, și secția di 
confecționare a florilor artifi 
ciale și coroanelor de flori ar 
tificiale cu sediul in tupeul, Pi 
nă în prezent solicitările sin 
multiple, secțiile respective a 
dueînd beneficii cooperativei.

eroitorie-broderie (maistru - 
instructor Ana Pâtru); ele
vele 
înalt 
trie 
după 
rezultate au fost posibile da
torită unei colaborări bune 
cu întreprinderea patronatoa- 
rc — „Viscosta" Lupeni și în
țelegerii de profunzime a ac
tivităților tehnico-producti
ve. O orientare la fel de bu
nă se află și la școlile ge- 
nerale nr. 1 și 2 Lupeni,

Școlile din Vulcan prezintă 
o situație mai diferențiată. 
Dacă liceul a amenajat. cu 
sprijinul permanent al F.S.H.. 
un bine dotat atelier cen
tralizat iar în localul școlii 
mai există ateliere care a- 
due beneficii (reparații 
dio
nat), celelalte școli (îndeosebi

au
grad

și se
comenzi. Toaț© aceste

ajuns Ia un 
de măies- 

lucrează chiar

ra.
TV., legătorie, artiza-

nr. 1 și 4) au posibilități li
mitate, deci și rezultate la 
fel, rm atît de semnificative. 
In ultimul timp în oraș s-a 
creat o mieroîntreprindere în 
cadrul căreia să fie efectua
te activitățile tehnico-produc- 
t'ive, cu plan de producție, 
de către elevii mai multor 
școli, De fapt merită a fi 
studiată și aplicată o ipoteză 
de lucru: fiecare școală din 
municipiu dispune, în mod 
invariabil, d© ateliere pentru 
tîmplărie, lăcățușenje etc. De 
ce nu s-ar face o specializare 
șui-generis: o școală să
dispună de ateliere foarte bi
ne dot'ate de lăcătușerie, o 

și așaalta pentru tîmplărle 
mai departe

La Școala generală 
Petroșani elevii au 
lionat garnituri de țeavă de 
eșapament, eleme pentru 
stingătoare auto, cozi pentru 
ciocane, minere pentru șuru
belnițe, console ete. Rezulta-

nr. 6 
eonfec-

Bun obștesc 
lăsat vraiște

te bune s-au obținut și la 
școlile generale din Petrila.

Ba toate școlile din muni
cipiu maiștrii instructori și 
directorii insistau pe serio
zitatea cu care lucrează e- 
levii care și-au însușit prin
cipalele elemente teoretice a- 
le meseriilor, Pentru ca ac
tivitățile tehnico-productive 
să-și realizeze în profunzime 
și total scopul lor formativ, 
trebuie reexaminate profile- 
le atelierelor școală care nu 
sînt prea mult legate de spe
cificul eeonomic al munici
piului. Din zecile de mii de 
elevi din Valea Jiului vor 
rămîne o mare parte aici și 
ei trebuie să fie pregătiți 
peptru a fi utili economiei de 
aici. Ideea prof. Gheorghe 
Antoee, director al Liceului 
din Vulcan, de a se forma 
comisii de examinare a po
sibilităților de cuprindere în 
viața social-economică acum 
și în perspectivă, est© dem
nă de tot interesul: s-ar
realiza o corelare justă între 
școală și producție, deoarece 
la Conferința Națională a 
partidului din iulie 1972 to
varășul Nicolae Ceaușescu 
spunea: „Este necesar să se 
organizeze astfel procesul de 
învățămint incit la termina-

rea fiecărei etape școala 
de 10 ani, liceul — tînărul 
să capete asemenea cunoștin
țe care să-i dea posibilitatea 
ca în cazul cînd nu își con
tinuă studiile în învățămîntul 
superior să se poată integra 
într-o activitate praetică, u- 
tilă societății; în același timp 
se impune să se asigure re
partizarea absolvenților 
cestor școli în sectoare de ac
tivitate cerute de nevoile ge
nerale ale țării, eu 
re în producție".

Prooeșul educației 
pentru muncă este 
și eu fiecare an cîștigă tn 
complexitate. In școlile din 
municipiul nostru este nece
sară o colaborare permanentă 
cu întreprinderile nu 
în privința dotării, ci 
ies a muncii practice 
re o fac elevii ce 
să-și vadă activitatea 
Activitățile tehnlco-producti- 
ve trebuie să se raporteze la 
specificul economiei munici
piului, a județului pentru a 
răspunde mai exact scopu
lui lor formativ, Atellerul- 
școală, microîntreprinderea și 
celelalte forme de instruire 
devin astfel porți deschise 
către integrarea socială 
profesională a elevilor.

înalta conștiință comunistă și 
dorința continuă de autoper- 
fecfionare — iată suportul so
lid al succeselor.

L-am rugat pe Kadar Ar
pad să ne spună cum a reu
șit să obțină acest remarca
bil succes ?

— Prin muncă susținută, 
prlntr-o bună organizare a lu
crului și aprovizionarea co
respunzătoare cu materiale 
și vagonefl, prin dăruirea to
tală a oamenilor.

— Cine sînt acești oameni?
— Constantin Borș, Petru 

Puian. Borodaș Francisc. Mir
cea Sicrieru, ceilalți ortaci 
din brigadă. Toll sînt buni, 
vrednici, disciplinați. Rezul
tatele le. împărfim frățește, 
după cum frățește șl muncim.

Am cerut și părerea șefu
lui de schimb Constantin 
Borș:

— Alcătuim o adevărată 
familie i lucrăm ca într-o 
milie > ne unesc aceleași 
pirații. Și apoi, dacă ne 
dem de treabă, cîș'tigăm
măsura muncii. In februarie, 
de pildă, am realizat, în me
die, 15b lei pe post. In martie 
— ceva mai mult. Ne cunoaș
tem îndatoririle, știm cum 
trebuie să acționăm pentru a 
ni le 
gere 
ușor.

In 
parte o Văii Jiului, un alt 
destoinic brigadier, împreu
nă cu ortacii lui, semnau șî 
ei un record pe Vale ; 
orizontul 400 din sectorul IV 
al minei Lupeni, 
deschideri a Iul Balint Arpad 
înscria pe graficul întrecerii 
socialiste realizarea unei vi
teze de înaintare In cărbune 
de 141 ml, obfinută cu ajuto
rul unei combine PK 7. Fată 
de cifra de plan, depășirea 
însuma 31 ml. Aceleași atri
bute stăteau și la baza aces
tui frumos succes 1 priceperea 
și hărnicia oamenilor, înalta 
conștiință comunistă, dorinfa 
continuă de autodepășire.

Minerul
Lupeni — 

Șoimii Sibiu 
10-6

a-

prec&de*

prin și 
continuu

numai 
mai a- 
pe ca- 
trebuie 

utilă.

la- 
as- 
ve- 
pe

îndeplini, lucrăm cu (ra
de inimă la greu și la

aceeași zi. în cealaltă

.In
grupa de

de unde via 
unele mici 
organizarea 

rie-au împie-

Pe chipul dirz ai brigadie- 
. rului Balint Arpad — ostaș 
de două decenii în abatajele 
Văii Jiului, dintre care 17 
ani numai în fruntea unor 
grupe de mineri — am deslu
șit la acea oră a recordului 
două sentimente contradicto
rii : bucuria firească a victo
riei, dar și regretul de a nu 
fi realizat mai mult.

— Distanta prea mare (de 
peste 500 metri) pină unde se 
duc „plinele" și 
„goalele", ca și 
defecțiuni în 
muncii ia front
dicat să înaintăm mai mult 
— ne spunea vrednicul briga
dier. Dar avem în fată tim
pul, iar hotărîrea comună a 
ortacilor este de a depăși 
mult această cifră de 141 ml.

— Spre ce limită tindeti ?
— 180 ml pe lună. Nu-I 

prea ușor de atins, dar nici 
imposibil. Vefi avea cu sigu
ranță prilejul să scrieți nu 
peste mult timp, sper, despre 
un nou record al minerilor 
Dor of tei Bejan, Mikloș Kal
man, Ion Moisa, Aladar Ta
kacs, Bela Bir talan, Vasiie 
Figla, al tuturor celor 17 or
taci cu care lucrez. De ase
menea, trebuie notai aportul 
combinei, care ne ascultă 
perfect atunci cînd o îngrijim 
și o folosim cum trebuie.

Este inutil, poate, să adău
găm aă de modul în care mi
nerii de ia deschideri și pre
gătiri își înfăptuiesc sarcini
le depinde hotărîtor realizarea 
planului de către cei de la 
producție — sector în care 
definitorii pentru obținerea 
succeselor sînt aceleași 
racteristicl i priceperea 
hărnicia, înalta conștiință co
munistă, dorința continuă 
autodepășire.

Minerii știu bine acest 
cru și îi dau strălucire zi 
zi, noapte de noapte, în lun
gile galerii subpămîntene, fă- 
cînd ca pe graficele de între
cere săgeata izbînzilor să ur
ce mereu mai sus, economia 
națională să primească 
mult cărbune

ca-
și

de

lu
de

In penultima etapă a campio
natului diviziei B de rugbi, 
la Lupeni, echipa Minerul 
a întîlnit, în 16 mai, forma
ția Șoimii Sibiu. Scor final: 
10—6 în favoarea gazdelor. 
In prima repriză (6—0) a îns
cris Șteț, Precup 
mind cu siguranță, 
egalează la reluare,
nu și Bogățeanu, pentru 
în final gazdele să 
prin Roșu. A arbitrat 
Petre lonescu din București.

transfor- 
Oaspeții 

prin Pa
ca

înscrie 
bine

Fr. Coroi, 
corespondent

20 mas

Vladimir Șorodoc, din Vul
can | domiciliat pe Aleea 
Muncii, bloc G 10. etajul 2, 
ap. 57’ ne expediază într-o 
scrisoare fotografia, publica 
tă alaiuri, însoțită de o no 
tă explicativă. Să vedem des 
pre ce e vorba : ..Prin luna 
februarie, in fața complexu 
iul cel mare cu autoservire 
a început să se distribuie 
lapte la sticle, chiar în stra 
dă, pe marginea trotuarului 
Spre sfîrșițul lunii, deja nu 
se mai vindea lapte în acel 
loc. Au rămas. însă, spre a 
marca locul, patru navete cu 
sticle goale. Pentru că n-a
veau „stăpîn", o parte din 
sticle au dispărut. Două na
vete deja nu mai conțin ni
mic. Bun obstesc lăsat vraiș-

te I Bun obștesc așteptînd 
cam de mult să fie repus în 
circuitul public !“

Chiar dacă, ostentativ, am 
încerca să comentăm cele a- 
firmate și întărite de foto
grafie, cuvintele parcă refuză 
să se rînduiască pe 
Cum e posibil așa 
Chiar sini complet 
cele patru navete de 
uitate, ca mostră. în 
incredibil și, totuși, se pare 
adevărat ' Cînd vor dispare 
din stradă... toate sticlele din 
navetă, vă rugăm (ne adre
săm conducerii unității res.
pective)

hîrtie. 
ceva ? 

inutile 
au fost 
stradă ?

să ne anunțați, Do- 
imortalizăm momen-

A. CONDOR

In vederea triplei con
fruntări dintre fotbalul ro 
mânesc și cel din 
Germană (26 și 27 
a,c,), au fost stabilit© 
finitiv ioturile celor ce vor 
apăra culorile 
curești. Pitești 
burg

Din 
25 de 
Drăgușin și 
nei) fac parte, în eontinăa 
re, și fotbaliștii Jiului 
MULȚF.SCU si ROZSNAI 
(meciul ,va avea loc la Pi 
teștî. sîmbătă, 26 mai),

Botul de tineret, sub 21 
de ani, recent constituit 
euprinde fotbaliști din pri
ma divizie a țării. Printre 
cei selecționați de antre
norii Ion Voica și Octa
vian Popescu se află și O- 
NUȚAN, GABRIEL STAN 
șl SZABADOS de la Jiu! 
Tuturor celor 3 „jiuliștî" 
— mult succes !

R. D. 
mai 
de

țării la 
Și

Bu
Alten

lotul 
ani

de tinerel Muh 
(antrenori C. 

Emerich Je-

Wk

1 iunie
Unitățile întreprinderii comerciale de stat 

pentru produse industriale Petroșani oferă 
cumpărătorilor — în această perioadă — 
bogat sortiment de produse pentru copiii 
toate vîrstele.

un
de

vechi obicei al pămîntuluiDupă un• ••

(Urmare din pag. 1)

trei posturi de pedagog

ne-a înfățișat un tablou in fața 
căruia am rămas perplecși. 
Tot orașul a fost acoperit cu 
un strat groș șî alb de zăpadă. 
A fost un spectacol neaștep
tat de frumos. După o singură 
noapte ne-am trezit in mijlo
cul iernii, într-o imensitate 
imaculată- Da. dar in curînd, 
am putut desluși, cu stupoare 
și regret, și reversul acestui 
bizar fenomen natural ; arbo
rii ! Da, arborii - plopii, sal- 
cîmii, sălciile - arborii noștri 
ornamentali abia 
vîrsta adolescenței, au 
victime. Erau ca niște 
rupte după o furtună 
nică. Sub stratul gros 
padă coroanele lor 
nedesfrunzite au cedat.
rupt și au ajuns ca un corp 
ciuntit, cu membrele amputate, 
ori rupte ce atîrnă fără viață. 
A fost latura dezolantă a ace
lui capricios fenomen natural.

Mi-am adus aminte atunci 
de cele spuse în dezbaterea la 
care participasem cu mult 
timp în urmă pe teme gospo
dărești, de opiniile car» susți
neau co arborii să fie lăsați 
în pace Oricum, mi-am zis. 
de data aceasta fie în toam-

ajunși Io 
devenit 
catarge 
năpraz- 
de ză- 
bogate, 

s-au

nă, fie in primăvară, ecarisajul 
vegetal este obsolut necesar 
dacă ne socotim o urbe 
care-și respectă înfățișarea. 
Crengile rupte, ciopîrțite ce 
atirnă fără viață vor fi înde
părtate - chiar docă operația 
va fi dificilă - ior arborii își 
vor reciștigo pe cît e posibil 
o formă adecvată. spre a-și 
merita denumirea de podoabă 
vegetală a orașului. Dar toam
na a trecut, a venit primăva
ra, trece și ea. dar ecarisajul, 
intervenția celor răspunzători 
de fața orașului a întirziat si... 
întîrzie încă. Și astfel în loc 
de arbori frumoși, sănătoși, 
ornamentali adică, întîlnim 
peste tot niște vegetații mu
tilate, triste. De ce aare ? Și 
în cazul acesta e valobil în
demnul „copacii să fie lăsați 
în pace" ? 1 Insistăm asupra 
întrebării și pentru alt motiv. 
Peste tat, în zonele plantate 
cu arboret tînăr, de la un an 
la altul, numeroși nuiețl care 
nu au prins viată dar uscătu
rile lor sînt lăsate în,., plata 
domnului, ca nîste semne de 
întrebare, Tat așa si arborii 
;.-’->Sătrîniți. lipsiți de vlagă care 
de mult trebuiau să _ dispară 
din peisajul citadin. (Spre e-

xemplificare brazii cu... 
nlle negre din jurul Muzeului 
mineritului).

Ce au vrut să fie aceste rin- 
duri ? O pledoarie pentru re
considerarea acțiunii despre 
cp re se vorbește mult în ra
poarte și dări de seamă dar a 
cărui efect se etalează greu 
extinderea și întreținerea ve
getației ornamentale, a plo- 
minilor verzi - purificatori și 
reconfortant ai oroșelor noas
tre. Să sădim mai mult, mate
rial mai viguros, să nu doborim 
ci să ne îngrijim ca ceea ce 
există sădit să se împlinească 
și să dea urbei o înfățișare 
veselă de grădină.

Adevărul e că facem multe, 
întemeiem și extindem 
sțrucții industriale și 
social-culturale 
dealurile și luncile 
mai mult spațiu 
fierului, asfaltului, 
sul de edificare în 
ancorat în numele 
Dar nu am avea decît bene
ficii dacă incontestabilele 
noastre întemeieri s-ar conjuga 
cu o preocupare tot atît de 
utilă pentru noi și copiii noș
tri - protejarea mediului în 
care trăim. Și iată ce am pu-

coo- 
edificii 

cedînd din 
noastre tot 

betonului, 
Este proce- 
care ne-am 

viitorului.

tea face : Să respectăm un 
vechi obicei al pămîntului și să 
consemnăm fiecare victorie a 
muncii noastre prin plantarea 
de pomi, de copaci ornamen
tali, prin expansiunea șl în
grijirea bogăției vegetale, a 
frumosului din jur întru memo
rarea anilor noștri atît de denși 
în înfăptuiri !

PĂRINȚ1. NU UITAU i Decada Bucuria copiilor" 
un bun prilej de a completa garderoba copiilor dv. cu 
colele vestimentare de cea mai mare utilitate pentru 
nul estival și de a le oferi totodată jucăriile preferate. Deci, 
profitați de acest prile| pentru a tace copiilor o bucurie în 
plus !

este 
artl- 

sezo-

SCflÂIA l'liinESIOMl l
LUPENI

orga irizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante :

un muncitor calificat, e- 
lectrician de întreținere și 
reparații.

Concursul va avea Ioc în ziua de 24 mai 
1973.

Condiții: pentru posturile de pedagog 
absolvenți ai liceului teoretic sau pedagogic 
băieți. Pentru postul de muncitor calificat 
absolvent al școlii profesionale.
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prezentat de tovarășul
Nicolae Ceausescu

ULTIMELE ȘTIRI

o

la Conferința Națională a P.C.R.->
[ 2d

O

din 19-21
ROMA — 19 — Corespon

dentul Agerpres, Radu Bog
dan, transmite : Zilele acestea, 
cu puțin înaintea vizitei ofi
ciale pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România o va în
treprinde in Italia. Casa 
„Editori Riuniti" din Ro
ma a publicat, sub titlul „Dez
voltare economică și democra
ție socialistă în România", ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român, din 19—21 
iulie 1972.

Editat intr-o ținută grafică 
deosebită, volumul este prefa
țat de Ugo Pecchioli, mem
bru al Biroului Politic și al 
Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian.

Autorul prefeței relevă că 
raportul prezentat de secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, Nicolae 
Ceaușescu, oferă cititorului i- 
talian „un cadru al probleme
lor complexe economico-socia- 
Ie, politice și ideologice ce 
se pun intr-un stat socialist 
care are ca scop realizarea, 
într-o perioadă istorică rela
tiv scurtă, a obiectivului de a 
depăși stadiul d,e țară în curs 
de dezvoltare". Recuperarea 
definitivă a „întîrzierii istori
ce" la care a fost condamnată 
de către vechiul regim, pînă 
Ia marea cotitură revoluționa
ră din 1944, și atingerea înal
telor niveluri proprii unei țări 
avansate din punct de vedere 
economic — acesta este țelul 
pe care și-1 propune pentru 
viitorii 15—20 de ani noua Ro
mânie — tocmai datorită o- 
perei de construcție socialistă. 
In acest sens, Ugo Pecchioli 
remarcă „atît orientările care 
au ca scop realizarea înainte 
de termen a obiectivelor cin
cinalului 1971—1975, cit și re
zultatele obținute în cursul 
primului an al acestui plan". 
Sînt rezultate — subliniază el 
— care pot permite să se pre
vadă pentru sfîrșitul cincina
lului o considerabilă depășire 
a sarcinilor fixate pentru pro
dusul social și pentru venitul 
național. Rezultatele anului 
1971 arată că depășirea pro-

centului de 10 la sută prevăzut 
pentru producția industrială, 
în asamblu, este un obiectiv 
realist. In prefață se relevă a- 
poi că, față de anul 1938, 
producția industrială a Ro
mâniei a crescut în 1971 de 
21 ori, cea agricolă s-a dublat, 
salariul mediu real a crescut 
de circa 3 ori, investițiile sta
tului pentru educație și ăsis- 
‘"nfă sanitară au sp' -' 
20 de ori. Autorul subliniază 
în continuare faptul că, în- 
tr-o perioadă de peste un 
sfert de secol, România, o ța
ră care se situa printre cele 
mai înapoiate din Europa, și-a 
schimbat radical înfățișarea, 
îmbogățind viața materială și 
spirituală a poporului ei, des- 
chizîndu-și calea spre noi și 
îndrăznețe obiective.

După ce se referă Ia capi
tolul din raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dedicat dez
voltării social-politice a lumii 
contemporane, activității in
ternaționale a P.C.R., a Ro
mâniei socialiste, Ugo 
chioli scrie : 
cipiilor 
inspiră 
inunist 
îi va fi

Pec- 
„In lumina prin- 

generale din care se 
politica Partidului Co- 
Român, cititorului nu 
greu să constate rațiu

nile care stau la baza impor
tantului rol pozitiv pe care 
l-a avut și îl are Republica 
Socialistă România în dome
niul internațional, a locului 
său de frunte în lupta pentru 
independență, pentru 
rare și coexistență 
între popoare, pentru 
lume".

„Cititorii 
ceastă 
tată 
furor 
hleme ale vieții din Republi
ca Socialistă România de 
astăzi, ale organizării sale de 
stat, ale activității comuniști
lor" — re ""torul pre
feței. El a arătat în continuare 
că „din acest important text 
va putea fi cunoscută sarcina 
revoluționară, deloc ușoară, a 
unui popor care construiește 
socialismul cu acea seriozi
tate în ce privește angajarea 
sa, pe care, o cere însăși 
complexitatea acestei acțiuni 
istorice".

colabo- 
pașnică 
pace în

LA 2 5 MAI

Prima

A

încheierea sesiunii Comisiei economice
a

19 (Agerpres). — 
Națiunilor Unite 
s-au încheiat lu- 
de-a 28-a sesiuni

GENEVA 
La Palatul 
din Geneva 
crările celei 
a Comisiei economice a O.N.U.
pentru Europa — important 
organism ' din sistemul Națiu
nilor Unite care acționează în 
direcția extinderii și diver
sificării cooperării economice 
dintre statele continentului 
european.

Examinînd în cadrul sesiu
nii din acest an, cu partici
parea largă a statelor mem
bre asemenea domenii impor
tante cum sînt expansiunea 
schimburilor economice, in
troducerea științei și tehnicii 
în economie, problema planu
rilor de dezvoltare în pers
pectivă a țărilor europene, 
protejarea și îmbunătățirea 
mediului înconjurător — Co
misia și-a închiat lucrările cu 
rezultate ce se înscriu în pro
cesul de- destindere șî coope
rare între națiunile Europei.

In discuțiile pe tema co
operării în domeniul energiei,

N. U. pentru Europa
multe state și-au exprimat 

■ neliniștea în legătură cu 
insuficiența, tot mai resimți
tă, a surselor de energie. Se
cretarul executiv al Comisiei 
a apreciat la sesiune că a- 
provizionarea cu produse ener
getice va fi din ce în ce mai 
mare
unor 
terii prime, apă, în rezolva
rea
mîinii de lucru și protejării 
mediului înconjurător.

Delegații Ia sesiune au a- 
bordat pe larg problemele ex
tinderii comerțului regional. 
S-a constatat un curent de 
opinie favorabil liberalizării 
schimburilor comerciale, des
ființării .barierelor ce impie
tează asupra raporturilor e- 
conomice între statele euro
pene.

Fapt semnificativ, pentru 
prima dată în activitatea Co
misiei, Republica Democrată 
Germană a fost admisă 
drepturi depline în

a O.N.U.

noastre 
din acest

în acoperirea nevoilor 
țări europene de ma-

problemelor locuințelor,

internațional' — devenind cel 
de-al 33-lea stat membru al 
Comisiei Economice 
pentru Europa.

Participarea țării 
la lucrările sesiunii
an a Comisiei s-a evidențiat 
prin reafirmarea atașamentu
lui României la cauza coope
rării, destinderii și securită
ții europene, prin prezentarea 
unor 
zînd 
parte 
între 
rirea 
proces.

O recunoaștere internațio
nală a contribuției României 
Ia activitatea Comisiei o cons
tituie și faptul că, la 16 mai 
a.c., Comisia a acceptat, în 
unanimitate, invitația guver
nului român privind organiza
rea Ia București a viitoarei 
sesiunii a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa.

propuneri concrete vi- 
dezvoltarea pe mai de- 
a colaborării economice 
țările continentului, spo- 
rolului Comisiei în acest

Lucrările Comitetului special al 0.
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♦ Semnarea unui acord interguvernamental
BONN 19 (Agerpres). — 

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
și cancelarul R.F.G., Willy 
Brandt, au semnat la 19 mai 
acordul interguvernamental cu 
privire Ia dezvoltarea colabo
rării economice, industriale 
și tehnice dintre Uniunea So
vietică și Republica Federală 
Germania, pe termen de ze
ce ani. Acordul prevede, du
pă cum relatează agenția 
TASS, lărgirea și adîncirea 
colaborării economice, indus
triale și tehnice între organi
zații și întreprinderi din ce
le două țări pe baza avantaju
lui reciproc. Colaborarea va 
cuprinde, printre altele, crea
rea de complexe industriale, 
extinderea unor întreprinderi 
industriale, colaborarea

producția unor tipuri de ins
talații, unor 
schimburi de 
ții tehnice și

Părțile vor 
cheierea și realizarea de di
ferite contracte și, în măsura 
posibilităților, vor acorda pen
tru aceasta înlesnirile necesa
re. Acordul nu afectează alte 
înțelegeri bi sau multi
laterale, încheiate anterior 
de Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germania.

In aceeași zi, miniștrii de 
externe ai U.R.S.S. și 
Andrei Gromîko 
Scheel, au semnat 
cultural bilateral 
de cinci ani.

A fost semnat, 
nea, un protocol suplimentar 
Ia acordul bilateral privind 
comunicațiile aeriene.

materii prime, 
licențe, informa- 
altele.
contribui Ia în-

Și
un 

pe

de

R.F.G.,
Walter 

acord 
termen

aseme-

< In cadrul Festivalului ta» 
ternațional de cîntece de I* 
Varna, cunoscutul cor al Ca
sei de cultură din Lugoj, „Ion 
Vidu", a susținut simbătă un 
concert, în programul căruia 
au fost interpretate cu o înal
tă măiestrie artistică lucrări 
aparținînd compozitorilor ro
mâni și bulgari.

MPe

4^ Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. l a 
primit pe Amir Abbas Hoyey- 
da primul ministru al Iranu
lui, cu care a avut o convor
bire referitoare la problemele 
dezvoltării relațiilor polono- 
iraniene, relatează agenția 
P.A.P.

acest
Guvernul argentinian a 

hotărit să ridice starea de ur
gență din capitala federală și 
provinciile Buenos Aires. Cor
doba și Sania Fe, decre'ată la 
30 aprilie, ca urmare a asasi
nării amiralului în retrage-e 
Hermes Quijada de către mem
brii unui grup de guerillă ur
bană. Sub regimul stării de ur
gență. provinciile afectate tre
cuseră sub comandă militară.

pentru definirea agresiuniiîn a-vor găsi 
o documen- 
asupra tu- 

pro-

lucrare 
informare 

principalelor
GENEVA 19 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: Ba Palatul 
Națiunilor din Geneva conti
nuă lucrările Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru defini
rea agresiunii. Luînd cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor pe 
tema folosirii ilegale a for
ței, delegatul României, Aurel 
Preda, a subliniat că proble
ma recurgerii la forță nu 
poate fi abordată decît în lu
mina Cartei Națiunilor . Uni
te, . care statuează .prohibirea 
utilizării forței în relațiile in
ternaționale și, totodată, cons
fințește dreptul la autoapăra
re individuală sau colectivă

întîlnire în spațiu dintre laboratorul
„Skylab“ și cabina „Apollo“

HOUSTON 19 
Prima întîlnire 
he laboratorul 
bina de tip „Apollo" — la bor
dul căreia cei trei membri ai 
pnmei misiuni a programului 
„Skylab" vor fi lansați în spa
țiu — va avea loc la 25 mai, 
la ora 20,43 G.M.T., la puțin 
timp după trecerea „Lab“-ului 
deasupra insulei Guam, din 
Oceanul Pacific, s-a anunțat 
la Centrul spațial de la Hous
ton.

(Agerpres). — 
în spațiu din- 
spatial și ca-

Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a precizat că, în pri
ma parte a programului lor de 
activitate, Conrad, Kerwin și 
W eitz vor examina avariile 
suferite de laboratorul spațial. 
Ei vor avea, de asemenea, mi
siunea de a examina în deta
liu starea panourilor solare ca
re s-au deschis în întregime 
și condițiile în care ar putea 
ti montat un nou înveliș de 
protecție termică. Astronauții 
vor încerca, apoi, apropierea 
cabinei „Apollo" de laborato-

rul spațial și realizarea cuplării. 
In cazul unui eșec al primei 
tentative urmînd să aștepte 
încă 46 de minute pentru o nouă 
apariție a soarelui. După în
cheierea acestei - operațiuni, ei 
vor începe 
de.tea unei 
lare.

Intervalul
să transmită în direct imagini 
de televiziune va fi de numai 
16 minute, între orele 20,57 și 
21,13, la 25 mai — a anunțat 
N.A.S.A.

pregătirile în ve- 
ieșiri extra-vehicu-

în care vor putea

în cazul procedurii 
armat împotriva unui 
pînă cînd Consiliul de Secu
ritate va fi luat măsurile ne
cesare pentru menținerea pă
cii și securității internaționa
le. Nici o considerație — po
litică, economică, militară sau 
de altă natură — în legătură 
cu poltica internă sau exter
nă a unui stat nu poate jus
tifica folosirea forței armate 
împotriva unui stat de către 
un altul — a declarat delega
tul țării noastre.
'Referindu-se la consecințe

le juridice ale agresiunii, du
pă ce a remarcat că aceașta 
constituie o ci-imă împotriva 
păcii internaționale, repre
zentantul român a arătat că 
nici un . cîștig teritorial 
avantaj special' rezultînd 
pe urma : unei- agresiuni 
trebuie să fie recunoscute.

In legătură cu dreptul 
poarelor la autodeterminare, 
vorbitorul a reafirmat propu
nerea țării noastre, potrivit 
căreia elementele ce urmează 
a fi încorporate în definiția 
agresiunii „nu pot fi interpre
tate ca Iimitînd întinderea 
dreptului tuturor popoarelor 
— consfințit în declarația asu
pra principiilor de drept in
ternațional privind relațiile 
prietenești și de cooperare 
între state, în conformitate 
cu Carta O.N.U. — de a reac
ționa și de a rezista împotri
va oricărei acțiuni bazate pe 
forță, care ar fi întreprinsă 
împotriva acestor popoare de 
către un stat și care le-ar pri
va de dreptul lor la autode
terminare. libertate și inde
pendență".

unui atac 
stat,

R.S.F.I
Evenimentele din Bolivia

FILME
DUMINICĂ, 20 MAI

Noiem-
Vest j 

în 
în

A Uniunea Națională a Ar
tiștilor Plastici din Aljgeria a 
organizat, la galeriile sale dm 
Alger, o expoziție filatelică in
ternațională, unde sînt prezen
tate circa 10 000 de timbre pe 
teme de artă și cultură.

♦ Referindu-se la apropia
ta vizită în Turcia a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone. Piotr Jaroszewicz, 
ministru] de externe turc, Ha- 
luk Bayulken, a afirmat. in
tr-un interviu acordat săptă
mânalului varșovian „Perspek- 
tywy“, că aceasta „va consti
tui un eveniment de mare in- 
semnătâfe 
ce, creind 
dezvoltării 
cele două

în relațiile recipro- 
condiții iavorabile 
colaborării intre 

țări".

PETROȘANI — 7 
brie: Drumul spre
Republica: Naufragiați
spațiu ; PETRILA : Fete 
soare ; LONEA — Minerul: 
Războiul subteran; ANINOA
SA : Tora I Tora I Tora I ; 
VULCAN: Adio arme ; —
seriile I și II; URICANI : 
Nevăzut, necunoscut ; LU
PENI — Cultural : Poliția 
mulțumește ; Muncitoresc : 
Trei din Virginia.

LUNI, 21 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Egor Buliciov și alții; 
Republica ; Marea dragoste ; 
PETRILA : Fete în soare; 
LONEA — Minerul : Războ
iul subteran ; ANINOASA: 
Tona ! Tora I Tora I ; VUL
CAN : Liubov Iarovaia ; U- 
RICANI: Nevăzut, necunos
cut ; LUPENI — Cultural ; 
Războiul luj Murphy ; Mun
citoresc : Trei din Virginia.

De toate pentru toti ; 13,00
Radiojurnal ; 13,15 Cîntă
Stela Enache, Mina și Dem- 
mis Roussos ; 14,00 Unda Ve
selă ; 14,30 Caleidoscop so
nor; 15,00 Buletin de știri ; 
15,05 Albumul interpreților 
de muzică populară ; 15,30
Azi, în România ; 16,00 Se
lectiuni din opereta „Omul 
din La Mancha"; 16,30 Me
lodii de Ion Cristinoiu și 
Chris Briihn ; 17,00 Concert
de muzică populară ; 17,30
Refrene pentru toate vîrste- 
le; 18,00 Ansambluri vocale 
din opere ; 18,30 Interpreți ai 
cin tecului popular ; 19,00 Ra
diojurnal ; 19,15 Estrada du- 

. _ minicală ; 20,45 Consemnări.;.
22,00 Radiojurnal ; 22,30
Fragmente din opera „Romeo 
și Julieta" ; 22,50 Moment 
poetic ; 23,00 Dans non-stop; 
24,00 Buletin 
5,00 Estrada

22,50 Moment

de știri; 0,03— 
nocturnă.

DUMINICĂ 20 MAI

14,40

14,50
15,00

20,10

20,15

20,30
21,00

DUMINICĂ 20 MAI

22,25

8,00 Gimnastica pentru toți ; 
8,10 Pentru sănătatea dv.;
8,20 Cravatele roșii ;
9,50

11,00

I Antologie umoristică .
T.V. ;

I Un zâmbet pe 16 mm;
l Tenis de cîrnp : Olanda 

— România. Ultimele 
două meciuri de simplu 
în cadrul „Cupei Da
vis" ;

i 1 001 de seri;
i Telejurnal. Săptămâna 

politică internă și in
ternațională în imagini;

i Reportajul săptăminii. 
La aceeași adresă;

i „Italia în așteptarea 
înalților oaspeți". Co
respondență specială 
din Roma ;

Rapsodie de iarnă;
i Film artistic. La amia

ză. Producție a stu
diourilor cinemato
grafice americane : Cu 
Garry Cooper, Thomas 
Mitchell, Grace Kelly, 
Otto Kruger. Premie
ră pe țară;

i Recital Doina Spătaru- 
Olinescu ;

i Telejurnal ;

In

17,30

18,00
18,05

18,20
19,00

20,10

6,00 Buletin de știri ; 
Concertul dimineții ; 7,00 
diojurnal ; 8,00 Sumarul 
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale; 
9,00 Ora satului -, 10,00 Radjo- 
magazinul femeilor ; 10,30
Succese ale discului ; 11,00
Buletin de știri; 11,05 Intîl- 
nire cu melodia populară 
interpretul preferat ; 
Formația „Mondial" ;

6,05 
Ra-

pre-

Și
11,35
12 00

12,30
13,00

14,28

Viata satului ;
Emisiune în limba ma
ghiară ;
De strajă patriei ;
Cîntare patriei — con
curs coral interjude- 
tean ;
Album duminical
Cupletul zilei cu Radu 
Zaharescu ;

Microrecital: ..Studio 8":

22,40
22,50. Duminica sportivă. Fot

bal : R.D. Germană — 
R.P. Ungaria. Selecțiuni 
înregistrate.

LUNI 21 MAI

In jurul orei 15,00. Trans
misiune directă de la 
Roma a ceremoniei so
sirii președintelui Con
siliului de Stat ai 
Republicii ’ Socialiste

Redoctio și administrate darului ; Pet>osar>i. strada Republicii, r 90. telefon : 1662.

20,15

21,15

21,40

22,40

România, Nicolae
Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu în 
vizita oficială pe care 
o fac în 
vitația
Republicii 
Giovanni
jurul orej 16,15 Cam
pionatele Balcanice 
de volei: România 
— Grecia (masculin). 
Transmisiune directă 
de la Timișoara ;
Curs de limba franceză.
Lecția a 55-a. (reluare); 
Telex;

La ordinea zilei. Azi, 
județul Cluj ;
Căminul ;
Scena. Emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală ;

1 001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po
por ;
Cântecul săptăminii: 
Dintotdeauna pe acest 
pămînt de T. Popa ; 
„Pe un mal frumos..." ; 
Selectiuni din Festiva
lul de 
de la 
c 1 —

Roman
ia în alb (episodul IV); 

Fantezie coregrafică pe 
muzică de Bach ; 
Revista literară
Romanul, starea 
maturitate a unei 
râturi ;

24 de ore.

Italia, la in- 
președtotelui 

Italiene, 
Leone.

doine și balade 
Cîmpulung-Mus- 
mai 1973 ; 
foileton. Feme-

T.V. 
de 

lite-

BERLIN 19 — Corespon
dentul Agerpres, C. Varvara, 
transmite : Comunicatul pu
blicat la încheierea vizitei o- 
ficiale în R. D. Germană a 
președintelui Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, Gemal Biedici, evi
dențiază că, în cursul convor
birilor purtate de înaltul oas
pete iugoslav cu președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph, s-a cpns- 
tatat evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări. 
Un loc principal în convorbiri 
a revenit problemelor euro
pene. Comunicatul subliniază, 
în acest sens, optimismul ce
lor două guverne în ce pri
vește procesul continuu al 
destinderii europene. Părțile 
exprimă hotărîrea țărilor lor 
de a depune toate eforturile 
pentru 
Intr-un 
rabile, 
borării
tinent al statelor și popoarelor 
suverane, egale în drepturi.

a transforma Europa 
continent al păcii du- 
securității și al cola- 
multilaterale, un con

LA PAZ 19 (Agerpres). — 
Unități ale armatei boliviene 
au ocupat, în noaptea de 
vineri spre sîmbătăt, poziții 
în centrul și pe străzile prin
cipale din capitala țării, La 
Paz, după ce liderii partidului 
„Falanga Socialistă Bolivia
na" (F.S.B.), care face parte 
din coaliția guvernamentală 
alături de Mișcarea Naționalistă 
Revoluționară (M.N.R.), au ce
rut demisia actualului minis
tru de interne, Alfredo Arce 
Carpio, acuzat de a fi respon
sabil direct de moartea colo
nelului Andres Selich, el. în
suși fost ministru de interne 
în cadrul aceluiași guvern. 
Totodată, Ia palatul preziden
țial, a avut loc o reuniune de 
urgență a comandamentului 
militar cu liderii principale
lor partide politice legale 
„pentru a găsi un nou suport 
pentru guvernul președintelui 
Hugo Banzer", precizează 
genția 
tional.
carea 
nară, 
liție, a proclamat starea 
urgență în cadrul organizației 
„pentru a face față oricăror 
eventualități".

a-
United Press Interna- 
Pe de altă parte, Miș- 
Naționalistă Revoluțio- 
celălalt partid de coa- 

de

Tensiunea din La Paz s-a 
accentuat după ce, îri urmă cu 
aproape o săptămînă, pe în
treg teritoriul Boliviei a fost 
declarată starea de urgență, 
ca urmare a descoperirii unui 
complot antiguvernamental 
pus la cale de o serie de per
sonalități politice și militare, 
sub conducerea colonelului 
Andres Selich, lider al FS.B. 
și unul din autorii loviturii 
de stat din august 1971, care 
l-a adus la putere pe Hugo 
Banzer. Colonelul Andres Se
lich a decedat în timp ce se 
desfășura ancheta în cazurile 
celor implicați în complot, 
ceea ce a atras după sine o 
declarație în termeni violenti 
a Consiliului politic al Falan
gei Socialiste Boliviene. care 
amenința cu retragerea spri
jinului acordat guvernului, 
dacă autorii acestui așasinat 
nu vor fi pedepsiți.

Agenția Prensa Latina re
levă că între cele două forma
țiuni politice — F.S.B 
M.N.R. — care fac parte din 
coaliția guvernamentală 
dreapta ..Frontul Popular Na
ționalist", nu au existat încă 
de la început raporturi de 
încredere.

♦ Camera Deputajilor din 
Chile a respins, cu 41 de vo
turi contra 27, acuzația pre
zentată de Partidul național 
împotriva ministrului economi
ei. Orlando Millas — relatea
ză agenția Prensa Latina. De 
altfel, în cadrul unei reuniuni, 
ultima din actuala perioadă le
gislativă, Luis Mira, reprezen
tantul Comisiei
a prezentat o informare 
care recomandă 
cererii avansate de 
național, ca fiind 1 
iundament juridic.

parlamentare, 
in 

respingerea 
Partidul 

lipsită de

și

de

♦ Intiliiirea de 
echipele României 
din cadrul sferturilor de fina- 

ale zonei europene (grupa 
a „Cupei Davis" 
la Scheveningen cu 
dublu.

Din cauza timpului 
rabil (ploaie) meciul a 
trerupt, în primul set, la situa
ția de 4--2 în fa\»oarea tenis- 
manilor români. După aproxi
mativ o oră partida a fost re
luată, victoria revenind cu 
8—6, 6—1, 6—1 jucătorilor o- 
landezi.

După două zile de întreceri, 
selecționata Olandei conduce 
cu 2—1.

tenis dintre 
și Olandei,

(Urmare din pag- 1)

de bătălii șiduiri provocate 
hărțuieli.

Dispunînd de 
nomie legislativă, juridică și 
administrativă, Republica San 
Marino este condusă din 
1244 de doi căpitani regenți 
aleși pe o perioadă de șase 
luni, care îndeplinesc funcți
ile șefului de stat. Acest sis
tem original, de adîncă sem
nificație democratică, a per
mis ca în fruntea statului să 
fie numiți reprezentanți ai 
tuturor păturilor sociale ale 
țării, începînd cu vechile și 
nobilele familii pînă la meș
teșugari, cioplitori în piatră 
și agricultori.

Natura nu a fost prea dar
nică, in ce privește bogățiile 
cu cei ce trăiesc de veacuri 
în jurul muntelui Titano. Re
lieful este frămîntat, alter- 
nind coline unduitoare și 
prăpăstii abrupte. Subsolul 

metale, în 
materialele 

Sanmarinezii

deplină auto-

este sărac în 
schimb abundă 
de construcție, 
au știut să valorifice piatra 
seacă, înnobilînd-o cu virtu
țile artei sau prelucrînd-o in
dustrial. Arhitectura monu
mentală a lucrărilor publice 
și particulare din San Mari
no dovedește în mod eloc
vent arta meșteșugarilor lo
cali. In prezent peste 6 000

REPUBLIC/! SA bl MARINO
stincă neclintită a libertății

Și
industrial 

este o fa- 
lucrează 

în special

a- 
a- 
li-

de persoane lucrează în in
dustrie, artizanat, comerț 
turism. Obiectivul 
cel mai important 
brică textilă unde 
300 de persoane, 
femei.

Agricultura ocupă un loc 
însemnai în economia țării. 
Aproape jumătate din supra
fața totală a statului este 
rabilă, iar pe un sfert din 
ceasta se află păduri, vii, 
vezi de măslini și pășuni.

O sursă însemnată de veni
turi o reprezintă vînzarea 
mărcilor poștale emise din 
1877, mult căutate de filate- 
liști, întrucît ele constituie 
unul din mijloacele cele mal 
eficiente adresate de locuito
rii Republicii 
țurile lumii.

Zîmbetul la 
te de rigoare 
iei ca și libertatea... Timpul 
e tot una cu pacea, țara e în 
același timp propria ei capi
tală.

Fiind implantat de veacuri 
în centrul Peninsulei Italice,

spre toate col-

San Marino es- 
și perpetuu la

statul San Marino s-a dezvol- 
tot în raport nemijlocit cu 
realitatea italiană. In 1921 a- 
ripa revoluționară a Partidu
lui Socialist a creat o orga
nizație comunistă la San Ma
rino care a ființat ca o sec
ție a P.C. Italian, dizolvată 
in timpul regimului fascist. 
La 7 iunie 1941 a fost creat 
P.C. din San Marino care și-a 
adus o contribuție importan
tă la răsturnarea dictaturii 
fasciste.

Republica San Marino a 
fost guvernată pînă în toam
na anului 1957 de reprezen
tanți ai Partidelor comunist 
și socialist. In prezent căpi
tanii regenți sînt: democrat- 
creștinul, Francesco Maria 
Francini și Primo Bugli, so
cialist, ultimul aflat la a tre
ia regență. Noul Congres 
(guvern) al țării este compus 
din reprezentanți ai partide
lor democrat-creștin 
list, precum și ai 
pentru apărarea 
lor fundamentale.

„Sîntem o Republică liberă

ți socia- 
Mșicării 
libertății

lă 
A) 
at 
de

a continu- 
partida

nefavo- 
fost în-

Șl tratăm, pe bază de deplină 
egalitate, cu oricine, ținînd 
seama de realizarea unor a- 
vantaje reciproce" — declară 
sanmarinezii. Și, „ieșirea" 
lor în lume este tot mai pro
nunțată nu numai în dome
niul economic, ci și în cel 
politic. Reprezentanții acestui 
stat participă activ la nu
meroase organisme ale 
O.N.U. El are observatori la 
New York și Geneva, con
suli acreditați la Tokio, Bu
dapesta, Moscova precum și 
în numeroase alte capitale. 
Cu Romania, Republica 
Marino întreține relații < 
sulare.

Legăturile Republicii 
Marino cu țara noastră 
cunoscut în ultimii ani 
dezvoltare favorabilă. Ele au 
la bază principiile indepen
denței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, a- 
\ antajului și respectului re
ciproc.

Apropiata vizită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in 
această țară va deschide noi 
perspecive lărgirii legături
lor dintre cele două state și 
popoare aducîndu-se astfel 
un nou aport concret la ca
uza generală a păcii, înțele
gerii și cooperării între toa
te țările, fără deosebire de 
orînduire social-politică.

San 
con-

San 
au 

o
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