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intîlnirea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
cu tovarășul

William Kashtan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întâlnit, 
sîmbătă, 21 iulie, cu tovarășul 
William Kashtan, secretar ge- 

Comunlsl’ 
petrece 

în tara 
C.C. al

satisfacția

De la înălțimea semețelor 
edificii înălțate în anii socia
lismului, schimbările petrecute 
în geografia economică a pa
triei ne apar in adevărata lor 
dimensiune. Zi de zi, an de an, 
această geografie a cîștigat un 
plus de frumusețe, de armonie 
și echilibru, trăsături aflate 
mereu în întrecere cu funcțio
nalitatea obiectivelor industri
ale sau social-culturaie apăru
te pe harta patriei, in ansam
blul lor, toate aceste obiective, 
toate ctitoriile, făurite după o 
rațiune anume, aceea a cerin
țelor progresului neîntrerupt și 
multilateral, ne sugerează ima
ginea unei vaste activități, a 
muncii unui uriaș cu mii de 
brațe. Acest uriaș — aidoma 
legendarului creator ale că
rui puteri și gînduri pline de 
cutezanță sînt închinate bine
lui — îl constituie detașamen
tul neobosițilo-r făuritori de 
case și orașe, de drumuri, fa
brici și uzine.

După o bună tradiție crea
tă, o dată pe an ne oprim 
gîndurile cu deosebire asupra 
muncii și vieții acestor oameni, 
sărbătorind o zi anume - 
ZIUA CONSTRUCTORULUI.

Prilejul ne îndeamnă, mai 
mult ca altă dată, să urcăm 
la înălțimea amețitoare a sche
lelor lor, să încercăm. recapi
tularea faptelor lor de muncă 
într-un bilanț întocmit la ace
eași dimensiune, și cu aceeași 
măsură pe planul metaforei cu 
eroicelor lor fapte de muncă. 
Ne facem această plăcută da
torie deși, știm bine, oricît de 
meșteșugit ticluită, metafora 
va exprima cu multe înjumă- 
tățiri de măsură pasiunea de 
a zidi, măiestria, îndrăzneala 
și atitea alte calități ale con
structorului a cărui zi de cins
tire a muncir o sărbătorim as
tăzi.

Valea Jiului a cunoscut, așa 
cum au cunoscut toate melea
gurile țârii, schimbări radicale 
ale peisajului său industrial și 
urban. O primă cifră a bilan
țului nostru este de ordinul 
miilor ; peste 21 000 aparta
mente pentru oamenii muncii 
șl familiile lor ridicate în anii 
socialismului. Alături de aces
tea se înscriu numeroasele e- 
dificii sociale și culturale care

întregesc noile cartiere. Pe un 
alt plan, se inscriu obiectivele 
industriale din care, în muni
cipiul nostru, o mare parte 
sînt ascunse privirilor, sînt fău
rite în subteranele exploatărilor 
miniere. Se mai adaugă impor
tantele lucrări făurite pe dru
murile de fier, căile de acces 
- adevărate șosele turistice - 
deschise 
restiere, 
speciale, 
de Pești 
amenajări de strictă 
sau de simplă armonie ți con
fort. Toate acestea insumează 
un valoros bilanț al înfăptuiri
lor neobositului detașament de 
constructori din 
nostru.

Printr-o fericită 
cativă coincidență, 
în urmă munca făurarilor con
structori era sărbătorită in zi
lele de fierbinte adeziune pa
triotică a întregului popor, a- 
deziune prilejuită de Conferin
ța Națională a' partidului. A 
fost un moment cînd privirile 
noastre s-au îndreptat cu și 
mai multă cutezanță spre vi
itor, cînd constructorilor li s-au 
stabilit noi obiective industri
ale și social-culturaie, prin 
înălțarea cărora să fie obținu
te tot mai prețioase cuceriri pe 
calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Angajarea constructorilor a 
fost unanimă. Faptele lor de 
muncă săvîrșite în numai un 
an, de atunci încoace, ilustrea
ză pe deplin această angaja
re. Procesul de îmbogățire a 
peisajului economic ol țării 
continuă în ritm accelerat, ast
fel îneît munca plină de pasi
une și abnegație de pe șanti
ere ne sugerează o îndreptă
țită metaforă : neobosiți, con- 
fructorîi zidesc temelia viitoru
lui nostru comunist.

Sărbătorirea ZILEI CON
STRUCTORULUI, bilanțul suc
ceselor obținute pină in pre
zent constituie pentru colecti
vele de constructori de pe șan
tierele noastre prilejul unui 
nou impuls dat activității ge
nerale, de inălțare a noi edi
ficii, a noi obiective industriale 
sau social-culturaie. Avind in

spre parchetele fo- 
lucrările hidrotehnice 
barajul de la Va!ea 

și multe alte realizări, 
utilitate,

municipiul

și semnifi- 
cu un an
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In curind, după intrarea in șut, veseliei ii va lua locul concentrarea și răspunderea 
față de bunul mers al procesului de producție. Mecanicii și electricienii sectorului IV ge
neral al minei Dilja au fost surprinși împreună cu maistrul lor, Gheorghe Pîrțac, înaintea 
plecării țugului spre adine...

Adunare festivă Bilanț

neral al Partidului 
din Canada, care își 
concediul de odihnă 
noastră, la invitația 
P.C.R.

La intîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul întâlniri’ a avut 
loc un schimb de păreri in le
gătură cu dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Canada și cu 
privire la unele probleme ale 
situației internaționale actua
le și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Exprimîndu-se 
pentru relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Canada, 
s-a relevat hotărirea comună 
de a extinde raporturile bilate
rale, vizitele de delegații pen
tru schimb de experiență și 
convorbiri, în interesul ambe
lor partide și popoare. Totoda
tă, a fost exprimată hotărârea 
celor două partide de a acționa 
pentru dezvoltarea colaborării 
pe diverse planuri între Româ
nia și Canada, 
poarelor român 
cauzei păcii și 
ternationale.

Aprec.’indu-se 
tive care au loc 
națională, afirmarea tot mai 
puternică a cursului spre des-

în folosul po- 
și canadian, al 
colaborării in-

tindere, înțelegere șl conlucra
re între popoare, s-a evidenți
at însemnătatea intensificării 
eforturilor țărilor socialiste, 
partidelor comuniste, forțelor 
muncitorești, populare și pro- 

■ gresîste în lupta pentru stinge
rea tuturor focarelor de tensiu
ne și război, pentru zădărnici
rea politicii Imperialiste de a- 
gresiune, dictat și amestec în 
treburile altor state, pentru 
rezolvarea problemelor inter
naționale în interesul tuturor 
popoarelor.

S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea depunerii de no; e- 
forturi pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Intîlnirea desfășurat în- 
tr-o atmosferele caldă priete
nie tovărășească.

La Vulcan, vacanța de vară
e o realitate

Ieri, după-amiază, în sala Casei de cultură din Petroșani 
a avut loc adunarea festivă cu prilejul „Zilei constructorului". 
La manifestarea prețuirii de care se bucură această 
profesiune in societatea noastră, au participat muncitori teh
nicieni și ingineri constructori din întreaga Vale a Jiului 
care, întruniți laolaltă, au făcut un bilanț al realizărilor in 
acest domeniu de activitate. Zecile de edificii social-cultura- 
le ale Grupului de șantiere al T.C.H., obiectivele industria
le ale T.C.M.M., amenajările hidrotehnice ale Șantierului 
I.L.H.S., lucrările de electrificare ale Șantierului 71 construc
ții C.F., drumurile forestiere ale Șantierului Cimpa — Pe
troșani au fost substanța adunării, alături de importantele 
sarcini ce se află în perspectivă.

In încheierea adunării a fost prezentat un spectacol 
muzical dedicat celor ce înalță edificii —- constructorii. In 
program : fanfara întreprinderii de utilaj minier, orchestrele 
de muzică populară și ușoară ale Casei de cultură împreu
nă cu soliștii vocali. De la ora 19 s-a organizat o seară recre- 
ativ-distractivă pentru constructori.

< Colectivul șantierului 
de construcții forestiere 
Cimpa — Petroșani a reu
șit, in primul semestru al 
anului în curs, să reducă 
cheltuielile bănești ocazio
nate de execuția lucrărilor 
cu peste 500 000 lei.

< In primul semestru al 
acestui an colectivul Șantie
rului de 
speciale 
la sută 
anual și 
darea tuturor

urmează a fi 
acum înainte 
să se realizeze

lucrări hidrotehnice 
a realizat peste 60 
din planul valoric 
s-a angajat ca pre- 

obiectivelor 
executate 
in acest 
cu un de-

ce
de
an
vans de cel puțin 15 zile.

(Continuare in pag. a 3-a)

< Constructorii edilitari, 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Grupului de șanti
ere Petroșani al T.C.H. 
terminat de Ia începutul 
nului, 373 apartamente, 
vor preda în aceste zile, 
două luni mai devreme, blo
cul D 11 Petrila.
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Nu asta era replica!
Sîntem niște salariați, navetiști, care ple

căm, în mod obișnuit, in fiecare dimineață, 
la ora 6,00, din Piața Victoriei cu autobuzul 
Petroșani — Uricani. Așa ar trebui să se întîm- 
ple șl totuși, in ziua de 7 iulie...

Autobuzul de Uricani n-a plecat la ora 6,00 
din stație, deoarece lipsea... taxatoarea I Mă 
rog, am înțeles că probabil s-o fi intîmplat 
ceva deosebit, din care cauză...

Dat fiind faptul că celălalt autobuz, tot de 
Uricani, cu șoferul Berceanu alături 
(31 HD 3 954), pentru cursa de Uricani de 
ora 6,15, se afla în stație, împreună cu alte 
două autobuze, dispecerul a dispus plecarea 

Lmai devreme a autobuzului 31 HD 3 954 pen
tru ca noi, salariații-călători să ajungem la 
timp la locurile noastre de muncă. Motiv

I1 I
I

II

foarte serios și major în același timp.,.
Ei bine, șoferul Berceanu a refuzat dispo

ziția dispecerului (I), creind o situație neplă
cută, provocînd și indignarea oamenilor, mai 
ales atunci cînd a trîntit din mers, îndrep- 
tîndu-se spre bufetul din colț : „N-am trea
bă, eu plec în cursa de 6,15"...

In sfîrșit, am răsuflat ușurați cînd șoferul 
Alfred Gromez a primit să plece el spre 
Uricani, la 6,10, cu toate că făcea circuitul 
local. Bucuria ne-a fost de scurtă durată 
deoarece, la Lrvezeni, la stația de benzină, 
autobuzul, a avut o pană de motor 
reușit să... întîrziem cu 20 de minute 
serviciu.

Dacă șoferul Berceanu nu ne sfida 
deca lucid 
obligați să facem să ne aștepte tura 
noapte. De 
obraz :

Nu asta era replica, tovarășe șofer!

situația, noi, normal, nu

aceea, i-o spunem acum de

și ju- 
eram 

de 
la

I
t

Simpozion

Carol FAZEKAS, 
inginer ;

Ignație FANCSALY, 
electrician reparator ; 
Magdalena FAZEKAS, 

laborantă, 
toți de Io Termocentrala Paroșeni

în sala bibliotecii Casei 
de cultură din Uricani a avut 
loc, ieri, simpozionul „P.C.R. 
părinte iubitor al tineretului" 
la care au participat secretari 
ai organizațiilor U.T.C. de 
la mină și din oraș. Au fost 
evocate condițiile, create 
tineretului pentru forma
rea unei personalități com
plexe, armonioase, și căro
ra tinerii din 
răspund prin 
vrednicie și 
munca desfășurată în 
ferite domenii de activita
te.

Astăzi, la ora 18, in sala 
mică va 
seară de 
„Tineret*’, 
mistn" la 
activ și 
ciulul 
Casa de cultură.

Uricani 
fapte 

dăruire

fi 
poezie 

prietv., 
care 

membri
literar de

Acest trimestru capti
vant, vacanfa, se a- 
propie de prima sa 

jumătate iar excursiile, tabe
rele turistice și o mare parte 
a expedițiilor și a taberelor 
centrale s-au terminat, parti
cipanta selectlnd acum impre
siile și materialele adunate.

Rămîne insă în actualitate 
organizarea vacanței pe plan 
local, care s-a dovedit, de 
altfel, a fi o adevărată piatră 
de încercare.

In timp ce în multe școli 
din Petroșani sau Petrila nu 
s-a întreprins aproape nimic, 
pe motivul că sînt copiii ple- 
câți din localitate (scuză leit
motiv, care ascunde, dealtfel, 
lipsa de preocupare), școlile 
din Vulcan, continulnd acti
vitatea educativă bogată în 
conținut din timpul anului 
școlar, asigură în aceste zi
le pionierilor și școlarilor din 
oraș o gamă variată de acti
vități.

Competifia care polarizează 
interesul copiilor în aceste zi
le, este cea de fotbal dotată 
cu trofeul „Cutezătorii1'. 14

echipe, reprezentînd cartiere, 
străzi sau blocuri și care În
sumează aproape 200 de spe
ranțe fotbalistice. își dispută, 
sistem turneu, rîvnitul trofeu. 
Buna desfășurare a acestui 
campionat sui-generis, cit și 
calitatea arbitrajului, sînt asi
gurate de prof. Petru Drăghici, 
(Casa pionierilor) și prof. Va
lentin Roman (Școala genera
lă nr. 4).

La ștrandul de la Paroșeni, 
30 de elevi, in prima serie, 
sînt pe cale de a-șl însuși tai
nele înotului sub îndrumarea 
profesorului de educație fizi
că Aldo Dănefiu, 
la generală nr. 5. 
va continua sub 
prof. Irina Sabău 
la generală nr. 4.
iubitori ai Înălțimilor, de la 
Școala generală nr. 1, sub 
conducerea prof. Elena Bisc
hoff, sînt, pentru 7 zile, în 
munfii Retezat, intr-o tabăiă 
autofinanfată. La Casa pionie
rilor din localitate este în 
plină desfășurare „Cupa spe
ranțelor" la tenis de masă, 
șah și fotbal de masă. Un grup

de la Școa- 
Acfiunea se 
conducerea 

de la Școa- 
Un grup de

de amatori ai sportului cu 
pedale fac ultimele pregătiri 
pentru expediția cicloturisti
că de cîteva zile ce se va des
fășura pînă la Tg. Jiu și îna
poi, iar cadrele didactice de 
la Casa pionierilor, puternic 
centru al vacantei, pregătesc 
încă o frumoasă drumeție în 
împrejurimile orașului.

lată, pe scurt, cîteva acți
uni care se bucură de larga 
participare a copiilor și care 
dovedesc preocuparea șl vi
talitatea comandamentului o- 
rășenesc de organizare a va
cantei. Nu putem să nu a- 
mintim surpriza pe care orga
nele orășenești de partid și 
de stat o pregătesc copiilor 
din oraș, în incinta Casei pi
onierilor : o frumoasă pistă 
de carturi asfaltată, căreia, 
prin grija constructorilor, i se 
va da și alte multiple utilizări.

Preocupări, preocupări, pre
ocupări., x

Toate izvorîte din dorința 
de a asigura copiilor o vacan
tă cit mai utilă, cit mai plă
cută.

Victor lAȚENCO

dezbatere
Calitatea și lărgirea gamei 
prestațiilor către populație

cipal Petroșani pentru coordo
narea și îndrumarea activită
ții de aprovizionare și prestări 
de servicii. în ultima sa ședin
ță de lucru, a reliefat o serie 
de lipsuri care continuă să se 
manifeste în acest domeniu, 
pentru lichidarea cărora se 
impune, în primul rînd, îm
bunătățirea considerabilă a 
calitătiii serviciilor, lărgirea 
gamei prestațiilor cooperati
velor meșteșugărești „Unirea" 
și ..Deservirea" (în conformi
tate cu cerințele cetățenilor), 
pentru a răspunde integral aș
teptărilor celor în folosul că
rora au fost create.

Activitatea unităților presta
toare de servicii către popu
lație din municipu a cunos
cut, în ultimii ani, o sporire 
considerabilă a volumului ser
viciilor, atît din punct de ve
dere valoric cit și al diversi
ficării gamei sortimentale, ur
mare a dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale pe seama in
vestițiilor alocate și a utiliză
rii mai bune a resurselor și 
posibilităților locale.

Analizînd preocuparea aces
tor unități prestatoare de ser
vicii pentru ridicarea continuă 
a calității serviciilor, a bunu
rilor produse, Consiliul muni-

Cîți oameni plantează arbori ? 
Dar cîți distrug 

ceea ce realizează semenii lor ?
— S-a scris, nu o dată in 

ziarul nostru, tovarășe 
Șodolescu, despre importan
ța zonelor verzi, despre e- 
fectul reconfortant al aeru
lui curat — inhalat în mij
locul vegetației bogate, 
despre valoarea estetică a 
plantațiilor de arbori în 
peisajul citadin, în incinta 
noilor cartiere. Se știe că 
în localitățile municipiului 
nu ducem lipsă de fum și 
de praf, de sursele de po
luare ale atmosferei. Deci, 
cu atît mai salutare 
strădaniile organelor de 
extinde zonele verzi, 
getația ornamentală, recon
fortantă. Cu siguranță, ne 
puteți 
noi în 
idei...
- Da.

Interlocutor IOAN ȘODOLESCU, 
șeful serviciului 

de gospodărie comunală 
și locativă 

a Consiliului popular municipal

bă : aduc arbori din împreju
rimi și-i plantează în zonele 
verzi, îi altoiesc, îi îngrijesc 
ca-n propria lor grădină.

— Cîți sînt 
oameni ? Să nu 
dă întrebarea.

— Nu pot spune 
dar... sînt destul de mulți.

sînt, cei care 
ce realizează 
tovarășe So-

asemenea
vă surprin-

cî(i anume

oferi citeva detalii 
această ordine de

Am în față citeva 
date despre plantările în ul
timii doi ani în Petroșani. Au 
fost plantați 4 000 de arbori 
în valoare de 50 000 lei, 10 000 
de arbuști în valoare de 60 000 
lei, 5 000 de trandafiri de ace
eași valoare și am folosit 4 000 
kg sămință de iarbă pentru 
extinderea zonelor verzi.

Deci se cheltuiesc anual

bani „serioși" și se foloseș
te efortul multor oameni 
pentru îmbogățirea vegeta
ției orașului...

— Intr-adevăr, anual se alo
că în nicest scop o sumă de 
circa un sfert de milion lei. 
Totodată, zeci de oameni apar- 
tinînd secției de specialitate a 
E.G.C. sînt plătiți pentru plan
tarea de arbori și arbuști. Dar 
mai sînt și numeroși cetățeni 
care fac voluntar această trea-

— Dar citi 
distrug ceea 
semenii lor. 
dolescu ?

— Nici aici nu 
o cifră. Dar sînt 
foarte mulți. Ca 
tul...

— Care ?
— Distrugerea 

jumătate din 
facem anual, 
exemplu. Am 
mii doi ani 
5 000 de trandafiri, 
dacă mai există 
Restul ? Au fost distruși, fu
rați, smulși din pămînt cu ră
dăcină cu tot. Și această pro
porție e valabilă și la celelal
te specii și aș zice eu ș!. în

vă pot 
destui, 
dovadă

servi 
chiar 
efec-

a cel 
plantațiile 
Să revin la un 
spus că în ulti- 

au fost plantați 
Din toți 

jumătate.

puțin 
ce le

Dan STEJARU

(Continuare in pag. a 3-a)

In pagina a 4-aIn pagina a 3-a
organizată o 

intitulată 
ie, opti- 
participă 
ai cena- 
pe lingă

♦ Din istoria invățămintului hune- 
dorean. ♦ Noutăți editoriale. ♦ 
Specific și actual la biblioteca clu
bului din Vulcan. ♦ Despre centra
lele termice acum, in luna lui cup
tor. ♦ Rubrica : Stop.

♦ Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare a adoptat un document cu 
privire la atrocitățile comise de ar
mata portugheză in Mozambic. ♦ E- 
chipa de tenis a României conduce 
cu scorul de 3—0 în intîlnirea 
formația Noii Zeelande.
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Secție de ‘covoare
Ia Vulcan

Precedată de un curs de 
inițiere la care au participat 
aproape 200 de femei, Ia 
Vulcan și-a început activita
tea o secție de țesut covoa
re patronată de Industria lî- 
ni; din Timișoara. Peste 120 
de femei, după ce au susți
nut probe de atestare a în
sușirii tainelor meseriei, au 
fost repartizate la gherghe
furi și și-au început munca, 
sub îndrumarea 
instructoarei care 
cursul de inițiere.

atentă a 
a condus

Noua bază auto 
prinde contur

a E.G.C.

Au început în ritm susți
nut, lucrările de fundație 
ale noii baze auto, de ma
re capacitate, a E.G.C. Pe
troșani, în perimetrul teri
torial al Iscroniului. Lucră
rile sînt executate de Șan
tierul 3 de construcții Vul
can, sub îndrumarea mais
trului Dumitru Ciobescu.

Meci de verificare
Au început partidele de 

fotbal amicale de verifica
re a loturilor pe care. în cu- 
rînd, „divizionarele" noas
tre Ie vor... „arunca" în fo
cul disputelor noului sezon. 
Duminică, la ora 11, pe sta
dionul „Jiul1 din 'Petroșani, 
echipa Minerul Lupeni (an
trenor Theodor Mihalache) 
va întâlni „teamul cadeților" 
Jiului (antrenor Cornel Că
rare).

Grădini de vară
In fata restaurantului 

„Parîngul" din Petroșani, 
s-a amenajat, în urmă cu 
cîteva zile, o „rotondă" în 
mijlocul spațiului verde. O 
grădină de vară în minia
tură, dotată cu „parasolare" 
multicolore, mese și scaune. 
Cu multe îmbunătățiri și- 
umbră, arată acum și grădi
na de vară a restaurantu
lui „Straja" din Vulcan.

Concursul 
„Cartea medicală"

Faza orășenească a con
cursului „Cine știe, cîștigă" 
pe tema „Cartea medicală" 
(organizat de Comitetul o- 
rășenesc Lupeni al LI .T ,C„ 
cu participarea tinerilor sa- 
laria[i ai spitalului din loca
litate) s-a Încheiat. Țelul ur
mărit — ridicarea continuă 
a pregătirii profesionale — 
a fost atins. Cîștigătorilor 
le-au fost oferite premii 
obiecte.
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Am ales un mănunchi 
vrednici constructori în semn
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DEMN DE

nos-

y

de 
ani, 
ase-

fi folosit 
generații, 
înseamnă 

construcții 
timp în pi-

— Lungu, Rusu și 
au participat toți 
urmă cu două săp- 
la „Olimpiada con- 

Âu reușit a-

petrecute 
pe sche- 
legat atît

un ■

brigadieru- 
— un zi- 
participant 
de ceilalți

unită

U „lamihe

retutindeni in municipiul nostru cunoaștem in ulti
mii ani o extindere a șantierelor, o lărgire continuă 
a lucrărilor de investiții, fie că este vorba de obi
ective industriale construite în scopul creșterii pu
terii economice a municipiului, fie în scopul satis

facerii din ce în ce mai depline a cerințelor oamenilor care 
trăiesc și muncesc aici.

Zestrea minerilor celui mai mare bazin carbonifer al țării 
a fost îmbogățită și în acest an cu noi și însemnate instalații de 
extracție, stații de ventilatoare și compresoare pentru mină și 
alte obiective executate de colectivul Șantierului „Valea Jiului" 
al T. C. M. M. București. Același șantier a început, ca urmare a 
recomandărilor făcute în toamna trecută de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, construcția de noi 
obiective pentru extinderea capacității de execuție a utilajelor 
necesare industriei miniere.

Constructorii de locuințe ai Grupului nr. 2 de șantiere 
Petroșani al T. C. H. Deva urmează să predea un volum sporit

de locuințe față de cel preconizat la începutul cincinalului 
1 311 apartamente numai in acest an.

In folosul industriei și populației a inceput acumularea apelor in 
amonte de barajul executat de șantierul întreprinderii de lucrări 
hidrotehnice speciale la Valea de Pești, în timp ce la Groapa 
Seacă oamenii își croiesc drum prin stincă pentru o pune 
puterea apelor „la lucru" în folosul omului. Noi șosele și dru
muri auto forestiere au predat constructorii Șantierului de con
strucții forestiere Cimpa - Petroșani, iar pentru Șantierul 71 
construcții, 1973 este anul încheierii lucrărilor de electrificare a 
liniei ferate Filiași - Simeria.

Toate acestea constituie fapte de mindrie pentru construc
torii din Valea Jiului, sînt realizări și țeluri care îi entuziasmează 
și generează o vie emulație în rîndul oamenilor de pe șantiere, 
oameni care știu să prețuiască munca, principalul generator de 
succese, pentru ei și pentru întreaga națiune.

de fapte din activitatea acestor 
cinstire a muncii și sărbătorii lor.

Cuvînt
prietenesc

Vâ mulțumesc, prieteni zidari, 
Vouă, oameni buni, meșteri mari. 
Care ați venit pe ulița copilăriei mele 
Și i-ați crescut mindria pe schele.

Vă mulțumesc pentru aceste dimineți
Ce oglindesc în soare rubinul din pereți. 
Pentru casele mindre și noi
In care clădiți bunătatea din voi I...

Tot ceea ce Constantin Lai reușește să 
realizeze, mai bine ca oricare altul — ne 
relata Dumitru Datu, secretarul organiza
ției de partid a lotului Livezeni al 
T.C.M.M. —cu toate că sînt fapte deose
bite, nu pare și nici nu poate fi o ambi
ție vană, ci rezultatul firesc al gîndirii lu
cide, creatoare. El reușește pe fondul cu
noștințelor acumulate în peste zece ani de 
activitate pe șantiere să se concentreze 
asupra lucrărilor de excepțională comple
xitate pe care, împreună cu muncitorii din 
brigada de electricieni pe care o conduce 
le are de realizat și să obțină succesul, 
chiar dacă e vorba de o premieră".

„Este un om ce se jenează cînd situația te 
obligă să-l evidențiezi, dar care, prin fap
tele sale este, totuși, foarte bine cunoscut. 
Maistrul principal Carol Ridzi continuă 
apoi : îi urmăresc, ca obligație de servi
ciu, activitatea. Ceea ce îl caracterizează, 
ca și pe alții, dar despre el o spun cu mai 
multă convingere, este încrederea că, lăsat 
să lucreze singur cu electricienii săi, între 
care Vintilă Stanciu, Albert Pastor, Ion 
Cărare, nu va face nici o greșeală. Dimpo
trivă, va da întotdeauna rezolvarea cea 
mai favorabilă acolo unde sînt mai multe 
soluții. Execută cele mai complexe opera
ții ale instalațiilor de extracție, pompe, 
■compresoare, respectiv instalațiile aferen-

Casă nouă
vulturii mei 
lumina-n două ;

Intr-o zi o să v-ajungă
Și zborul lor va împărți
Spațiul gol, fluturat pe aripi, o s-arunce sciritei 
Și va crește casa mea nouă...

Gindul frămintat nopți și zile-n creion
O să-i modeleze palmele noastre liric pornite 
Să-și inalțe statuia de mortar și beton 
Pînă-n streșini lunare, solemn arcuite.

Ioan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

PRETUIR
te de forță, comandă și automatizare. Pre
gătirea sa teoretică excepțională și capaci
tatea de aplicare cu ușurință în practică a 
cunoștințelor, precum și garanția ce-o am 
că nu compromite niciodată calitatea lu
crărilor, sînt însușiri care-1 situează în 
fruntea muncitorilor specialiști ai șantie
rului nostru".

In aceste zile la puțul auxiliar de ex
tracție Livezeni Central au fost efectuate 
probe în gol, „de casă" cum le spun con
structorii. Inițierea probelor tehnologice, 
Ia viteza maximă, care au urmat a însem
nat un succes deplin, dovedind că cei care, 
acum, participau la controlul funcționării 
și reglarea dispozitivelor de control a vi
tezei de extracție și indicarea poziției va
selor și-au flctlt integral datoria în timpul 
execuției acestor dispozitive, că aparata- 
jul de comandă-program al instalați 
poate fi pus în funcțiune și că mașinile 
vor răspunde ascultătoare.

„...îmi place să mai trec pe unde am 
lucrat, și o fac cu satisfacție", mi-a spus 
eroul portretului de față.

M-am gîndit atunci, că acest om este 
convins că cei care exploatează instalațiile 
montate de el îl vor lăuda, îl vor primi 
ca pe făurarul unor lucruri durabile. De 
aceea merge el „cu fruntea sus" să-și vadă 
„opera".

Demaraj convingător 
pentru dezvoltarea producției 

de mașini miniere
„Tinînd seama că în Valea Jiului există forțe sufi

ciente, cred că ar trebui să ne gîndim ca aici să dez
voltăm producția de mașini miniere... Să dezvoltăm 
deci, încă din anul viitor un puternic centru de con
strucții de mașini miniere pentru această zonă".

Acestea au fost cuvintele pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a rostit 
la întîlnirea cu activul de partid din municipiul Petro
șani la 16 septembrie anul trecut.

Urmarea firească, concretă a acestei recomandări ? 
încă de la începutul anului în curs Șantierul T.C.M.M. 
a atacat noi obiective de investiții pentru modernizarea 
I. U. M. Petroșani, unitate economică a cărei capacitate 
și sferă de acțiune în domeniul fabricației de utilaj 
minier modern, necesar industriei extractive, cresc 
continuu. Hala de debitare, atelierul de reparat utilaj 
minier, depozitul de material și C.N.F. sînt obiective 
care au demarat convingător pe verticală — în primul 
semestru planul valoric al lucrărilor de modernizare 
a I.U.M.P. fiind realizat în proporție de 141 la sută.

Oamenii 
mai puternici decît natura 

dezlănțuită
Omul a dorit întotdeauna să se poată împotrivi 

stihiilor naturii. In încleștarea aceasta a învins cînd 
unul cînd celălalt dintre adversari. Azi, omul, are la 
îndemînă din ce în ce mai multe mijloace pentru a 
învinge...

Pînă acum, timp de circa 4 ani, pentru a nu per
mite apelor Jiului, tumultoase la vremea ploilor, să 
iasă din firul adînc, pentru consolidarea malurilor, 
constructorii Șantierului de lucrări hidrotehnice speci
ale au folosit un volum impresionant de materiale: 
40 000 metri patrați pereuri, 80 000 metri cubi anroca- 
mente, executînd pentru aceasta peste 
30 000 mp cofraje In tot acest timp, pe orice vreme, 
echipe de zidari, pietrari, betoniști și dulgheri, între 
care cele conduse de Valentin Gyorgy, llie Bida, 
Nicolae Lorincz au efectuat lucrări de regularizare care 
elimină pericolul calamităților, creează siguranța că 
viiturile de apă nu vor mai afecta desfășurarea nor
mală a proceselor industriale din întreprinderi, nu vor 
provoca pagube avuției familiilor care trăiesc în apro
pierea apei.

Mîndria de a fi in frunte

pe 
mai 
urci 
vest

Cel care din toamnă n-a 
mai fost înspre Cîmpu lui 
Neag e surprins cînd, dinco
lo de Uricani, zărește asfal
tul. O șosea șerpuitoare 
lîngă apele din ce în ce 
limpezi pe măsură ce 
de-a lungul Jiului de
este călcată metru cu metru 
de roțile mașinii. Abia după 
patru-cinci kilometri asfaltul 
se termină. Aici întîlnești 
oameni care, intr-un timp 
scurt, de două anotimpuri 
doar, au avansat atît de mult 
cu noua șosea asfaltată.

Sînt muncitori ai șantieru
lui de construcții forestiere 
Cimpa — Petroșani a cărui 
colectiv raporta că a reali
zat, după numai un semes
tru peste 80 la sută din sar- 

valorică anuală și pre- 
în aceeași
kilometri de
forestiere.

cina 
dase,
13,8 
auto

Dintre formațiile 
ale șantierului aici, 
Uricani și, deocamdată, 
lea de Pești, unde s-au înche
iat de curînd lucrările 
noul baraj înălțat de

perioadă, 
drumuri,

de lucru 
între 

Va-

structurii hidroenergeticieni, 
lucrează la infrastructură, 
borduri și șanțuri brigăzile 
conduse de Anton Bumbaru 
și Gheorghe D. Gheorghe. 
Prin așternerea stratului de 
asfalt de către echipele lui 
Iosif Sebeștin și Traian Să- 
vulescu, aparținînd formației 
de drumuri Livezeni a secți
ei de întreținere drumuri și 
siguranța circulației Deva, 
noua șosea asfaltată se întin
de către vest din ce în ce 

jalonul fi- 'mai aproape de 
nai.

Dar nu numai 
ză constructorii 
forestier. In cealaltă extre
mă a Văii Jiului, la Voievo- 
du și Jieț, iar unele chiar 
dincolo de Baru Mare, alte 
formații de constructori fo
restieri, la fel de vrednici, 
săpa, cel mai adesea în Stîn
ca muntelui, drumuri de ac
ces pentru autocamioanele 
care vor aduce bogăția pădu
rilor — lemnul, către stațiile 
de prelucrare și încărcare, 
întîlnești aici oamenii, tră
ind departe de freamătul o- 
rașului, care muncesc zilnic

aici lucrea-
șan fierului

cu eforturi sporite pentru a 
grăbi predarea obiectivelor 
pe care le execută. Alături 
de cei de dincolo de Uricani, 
împreună, s-au hotărît să 
încheie întregul volum de 
lucrări planificat pentru anul 
în curs doar în 9 luni, să 
treacă apoi la organizarea 
de șantier a obiectivelor ce 
vor constitui front de lucru 
pentru anul viitor. lancu 
Chiriță, Nicolae Crăciunescu 
și Emertc Fechete sînt doar 
cîteva nume de muncitori 
cu care colectivul șantierului 
se mîndrește.

Peste tot întîlnești meca
nizatori, buldozeriști, exca- 
vatoriști, ifroniști, tractoriști. 
Sînt și ei, alături de con
structori, făuritori ai succe
selor colective. Au de ce se 
mîndri, lună de lună, indice
le de utilizare al mașinilor 
a fost de peste 85 la sută, 
ceea ce. în condițiile specifi
ce lucrărilor izolate înseam
nă un succes remarcabil, 
dovadă a priceperii și a gri
jii cu care știu să-și întreți
nă și păstreze utilajul din 
dotare. Cităm între cei mai 
vrednici pe Sever Ionică, Ca-

și Mi-
profe- 
în fo- 

au

rol Fiitter, Ilie Ciucă 
hai Chelu. Calitățile 
sionale, hărnicia lor, 
losul întregultji colectiv 
avut ca rezultat îndeplinirea
sarcinii de productivitate a 
muncii pe întregul șantier, 
lună de lună de la începutul 
anului, cu peste 110 la sută.

Aceleași merite, cu totul 
deosebite, li se pot atribui și 
tehnicienilor șantierului — 
șeful de șantier loan Popa, 
inginerul Mihai Bălan, mai
ștrilor loan Caraiman și Ma
rin Odoroagă, tuturor celor
lalți tehnicieni, care au reu
șit să organizeze astfel acti
vitatea, la fiecare loc de 
muncă, îneît rezultatele de 
care vorbeam să fie posibile. 
De precizat că peste 94 la 
sută din efectivul total al 
șantierului lucrează în acord 
global, o formă de remune
rare ce și-a dovedit, pHn 
însăși faptele relatate, efici
ența.

Acum, la ora bilanțului, 
colectivul șantierului de con
strucții forestiere Cimpa — 
Petroșani se mîndrește cu 
tot ceea ce a realizat în acest

Pentru constructor satis
facția cea mai mare este că 
tot ceea ce înalță, clădește 
va rămîne — va 
timp de cîteva 
Munca noastră 
blocuri, adică 
care rămîn mult 1 
cioare...

Sînt cuvintele 
lui Tudor Sandu 
dar, de 21 de ani 
pe schele, alături 
constructori la înnoirile ur
banisticii municipiului 
tru.

Cu Ioan Dingă, șeful 
brigadă lucrează de 12 
cu Gavrilă Prodan de 
menea, cu Emil Costea de 5 
ani, la fel cu Constantin 
Pascu, iar cu tinerii Con
stantin Lungu, lacob Rusu, 
Nicolae Cruceru de cîțiva 
ani. Toți au devenit locuitori 
ai orașului în care muncesc, 
fiecare proprietar al unui 
apartament pe care și l-a 

k -..  .............
Aici, în defileul Jiului, în

tre Bumbești și Livezeni. pe 
locurile unde în urmă cu 
douăzeci și cinci de ani ră
suna cîntecul :
„Ne-am adunat din tîrguri

și din sate. 
Să-i făurim Republicii

un drum de fier", 
din nou, de cîțiva 
muncii, al luptei 

și stînca. Oamenii

e prezent 
ani, ecoul 
cu timpul 
Șantierului 71 construcții fe
roviare au durat și mai con
struiesc aici tunele, poduri, 
viaducte și polate, pregătind 
cu minuțiozitate „terenul" în 
vederea electrificării acestei 
importante magistrale fero
viare.

La lotul FABIAN, l-am 
reținut cîteva minute pe in
ginerul Emil Soltuz, șef de 
lot in cadrul acestui șantier. 
Dialogul a vizat ..probleme 
curente" : mersul lucrărilor 
la unele tunele și polate, iar 
dincolo de acestea, oamenii 
care s-au împrietenit atît de 
mult cu apa din Jiu și piatra 
din munți. Omul cu care stau 
de vorbă era prin ’48—’49 
venit pe aceste locuri împre-

clădit singur. „De cînd sînt 
aici am construit pe rînd 
cartierele Braia, Viscoza l, 
II, III". Și alături de blocuri, 
sau odată cu ele, au crescut 
și oamenii.

Cei mai tineri zidari din

eu — spunea Lungu — și cei
lalți, le sîntem datornici ce
lor care ne-au fost și părinți 
și meșteri și de aceea, ală
turi de ei facem totul pentru 
ca brigada întreagă să fie so
cotită o brigadă bună, din

brigadă
Cruceru 
trei, în 
tămîni,
structorului“. 
tunci să dovedească îndemî- 
nare și pricepere.

— Aici, cu cei mai vîrst- 
nici am învățat meseria. Și

cele mai bune pe întregul 
Grup de șantiere din Valea 
Jiului, așa cum — chiar dacă 
brigadierul ocolește s-o spu
nă, știm că sîntem. Și ne 
mîndrim cu asta. Vrem ca 
cei care vor locui aici să se 
mute mai repede și, mai ales, 
să fie mulțumiți de aparta-

>
mentul care le-â fost pus la 
dispoziție, al cărui prapri» 
tari sînt.

- Lungu e un băiat har
nic, curios în toate, care va 
deveni un bun meseriaș. îmi 
spun? brigadierul. Sînt mul
țumit că la „Olimpiada con
structorului" a obținut un pre
miu.,, ..W„huwr P? lucrează 
cu mine, dar într-un fel îmi 
pare rău că peste cîțiva ani 
va trebui să-l las să plece la 
conducerea unei formații 
Sau. așa cum s-a maj întîm- 
plat. la școli de maiștri. Poa 
te tocmai aceasta este bucu
ria cea mai mare a unui 
muncitor : să vadă vlăstarele 
tinere devenind mai vînjoa- 
se ca el însuși.

Orele de muncă 
împreună peste zi, 
lele blocurilor, i-au

ună cu alte sute și mii de ti
neri din țară, și iată-1 în 
1973 tot aici, ascultînd parcă 
cu aceeași emoție bătaia pi- 
ehamerelor și vuietul apelor, 
hei-rupul constructorilor, ori 
ecoul tumultos al munților, 
răspunzînd chemării șantie
rului. L-am întrebat pe in
terlocutor ce au constituit 
pentru el anii petrecuți aici 
printre oameni și munți. 
„Aici am simțit că trăiesc și 
muncesc la cea mai înaltă 
tensiune, cum se spune. Știu 
că pentru cei care au lucrat 
și lucrăm aici, pe defileul

„ALUNIȘ", 
„SURDUC" 

care specia- 
cn "xcepțio- 

polata

Răsună valea, 
de la 

Bumbești 
la Livezeni...

Jiului, a fost în primul rînd 
greu, pentru că piatra și 
muntele, alunecările de te
ren, ploile abundente, frigul, 
ninsorile, au dat uneori mult 
de furcă celor aflați aici. A 
fost apoi frumos, pentru că 
toate acestea au fost învinse 
cu curaj și bărbăție, cu vo
ință și pricepere".

Interlocutorul și-a continu
at firul gîndurilor cu referi
rile la cei care atît în tre
cut, adică în ’48, ’49 cît și 
astăzi sînt prezenți aici Ia 
datorie. Minerul Gheorghe 
Taraș. care în ’48 era un a- 
dolescent dornic de a se a- 
firma tot mai mult, nici a- 
cum nu este mai prejos, chiar 
dacă pe cap i-au apărut mul
te fire argintii ; comunistul 
Bruno Kuffner a rămas ace
lași : inimos, plin de sănă
tate și curaj, cu excepția, că 
pe atunci era un băiețandru 
isteț, iar în prezent este șeful 
unei brigăzi de mineri cu un 
efectiv de peste 60 de oa
meni. Vorba inginerului : 
„Foafte bună brigadă". Am 
aflat apoi că maistrul Ale
xandru Teodorescu a condus

la tunelul „Murga Mare" o 
foarte dificilă lucrare, că un 
alt maistru, Constantin Ru- 
șescu. a executat cu băieții 
lui la tunetele 
„MĂGURA" și 
niște lucrări pe 
liștii le-au cotat
nale. Cît despre
110 4- 400 a cărei execuție a 
fost condu: ă de maistrul 
Gheorghe Aurani, aceasta a 
fost chiar premiată. „Toți 
maiștrii aceștia sînt comu
niști. oameni de omenie" — 
a intervenit din nou interlo
cutorul. Am notat la propu
nerea inline’"’'ii .-■> numele 
mecanicului Alexandru Za- 
haria, cel care a refuzat pur 
și simplu munca de birou ce 
i-a fost încredmțată prefe
rind gălăgioasele utilaje de 
pe șantier, al dulgherului 
Aurel Voinescu, al fierarilor- 
betoniști Haralanibie Avră- 
mescu și Mlhai Vochescu, al 
minerului Ioan Be.jenaru și 
pe cel al mecanicului de 
compresoare Vasile Gîdea. 
Toți aceștia fac parte din 
eșalonul fruntașilor, al celor 
care au răspuns cu prisosin
ță ani în șir chemării șantie
rului.

II rog pe inginer să-mi spu
nă cum arată o zi de muncă 
în cazul lui.

— Să știi dumneata o trea
bă — îmi spune cu prompti
tudine. Eu sînt născut în 
Moldova, căsătorit în Olte
nia. am familia în Banat, iar 
cu munca sînt aici, în Ar
deal. Interesant, nu ? Alt
cumva, la fiecare sfîrșit de 
săptămînă dau o fugă la Ti
mișoara pentru a-mi vedea 
familia. Cît privește ziua 
mea de muncă... Eu aș zice 
să vorbim de o săptămînă 
întreagă. Nu de alta dar eu, 
înainte de ora șase, sînt aici, 
pe defileu și nu o dată plec 
de aici la ore cînd alții vi
sează. Toate astea aș ruga să 
nu fie considerate laude per
sonale. Așa sînt zilele 
muncă pentru toți.

Nici nu ne-am gîndit 
așa ceva, tovarășe inginer. 
Toate cele ce ne-ați spus „în
tre patru ochi", au fost anti
cipate pe șantier.

Iulian IORDACHE 
corespondent

d.e mult îneît formează 
singur grup, de nedespărțit, 
spiritual, precum o adevărată 
familie.

de

Ia Pagină

Anton
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Cîteva cuvinte despre

Cleptomanul

Marginalii

statisticile

austro-ungar, învătă- 
hunedorean, după 
Transilvaniei cu 

de avînt 
hunedo-

invătămîntului hunednrean
5

Tradiția editării unor volu
me dedicate fenomenelor pe
dagogice specifice județului 
Hunedoara a fost confirmată 
din nou cu apariția volumului 
„Din istoria învătămîntului 
hunedorean" semnat de 
C. Stoica, 1. Frătilă, O. Vlad, 
N. Wardegger.

Avînd semnificația unui 
omagiu adus „Zilei învățăto
rului", lucrarea este publica
tă sub egida Inspectoratului 
școlar județean in colaborare 
cu Casa județeană a corpului 
didactic și sindicatul salaria- 
tilor din învătămînt, fiind un 
autentic act de cultură în 
viața județului hunedorean. 
Deși înregistrează manifes
tări de cultură din cele mai 
îndepărtate vremuri și pînă 
în prezent, volumul este nral 
mult decît o cronică, răcind 
să vibreze în paginile sale 
fapte social-politice. econo
mice și integrînd viata spiri
tuală hunedoreană în atmos
fera fierbinte a Transilvaniei 
încătușate de veacuri.

Motivul principal pentru 
care autorii au fost atrași de 
un astfel de subiect este pre
cizat în introducere : (.Istoria 
învătămîntului are, deci, un 
rol deosebit deoarece învăță
mântul a constituit unul din 
mijloacele principale pentru 
cultivarea tradițiilor și limbii 
și a ridicării nivelului de 
cultură, a emancipării sociale, 
pentru drepturi și bunăstarea -------- ȚOt ajcj se c0. 

cele cinci mari 
lucrării: „De la 

învătămîntului 
pînă la 1848“ ; 

dualis-

poporului", 
mentează și 
capitole ale 
începuturile 
hunedorean 
perioadele 1848-1868,

mul 
mîntul 
unirea 
România și etapa 
a învătămîntului 
rean.

Comentariile, 
și citatele autorilor vorbesc 
despre Cele mai vechi și mai 
noi instituții școlare, despre 
conținutul învătămîntului, 
despre dascăl; de seamă, de 
ieri și de azi. Prezenta ul
timului capitol conferă lucră
rii un caracter antitetic, 
qrăind convingător despre 
realizările in această direc
ție pe care le-a obținut ju
dețul hunedorean, valori- 
ficînd superior realizările 
trecutului și îmbogățindu-le 
ca niciodată, prin grija’parti
dului și statului nostru fa
tă de educarea și instruirea 
generațiilor de copii și tineri.

Autorii privesc în trecut, 
comentează prezentul și 
scrutează viitorul pe margi
nea numărului și a profilu
lui unităților școlare, struc
tura învătămîntului,. condi
țiile de muncă și studiu, de 
odihnă și competitive, aplau- 
dînd, dar și mobilizînd.. Bi
ne documentată, cu numeroa
se fotocopii inedite și tri
miteri la toate sursele infor
maționale, lucrarea dobîn- 
dește și valențe științifice, 
atrăgîndu-și respectul și din 
acest punct de vedere.

Rîndurile vibrează de pre
țuire pentru strădaniile îna
intașilor, de mîndrie pentru 
succesele 
încredere în ziua de mîine.

contemporane, de

Prof. M. MUNTEANU

Nou t a t i
-*

e ii i t o rid ic

Piața 
Pet riiei
va fi

terminată
Cu referire la articolul in

titulat „Piață sau ce publi
cat în „Steagul roșu" nr. 7344 
din 14 iunie a.c. în care era 
vorba despre lucrările de la 
noua piață a Petrilej a căror 
terminare se tărăgănează de 
mult timp, conducerea Grupu
lui de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. Deva ne-a comunicat, în 
răspunsul său, următoarele:

„In cursul acestei săptămini 
(săptămîna 18-24 iunie a.c.) se 
vor executa branșamentul pie
ței la rețeaua de alimentare cu

i u a
constructorului

(Urmare din pag. 1)

frunte comuniștiii colective
le de muncitori, ingineri și teh
nicieni constructori din Valea 
Jiului se angajează, cu acest 
prilej, de a ridica tot mai sus 
ștacheta realizărilor, de a gră
bi execuția lucrărilor, a îmbu
nătăți calitatea acestora, a 
spori eficiența economică a în
tregii lor activități pentru a 
răspunde cu cinste sarcinilor de

mare însemnătate trasate de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și înfăptu
irea prevederilor actualului 
cincinal înainte de termen, con
tribuind, pe această cale, ne- • 
mijlocit, la dezvoltarea accele
rată a țării, la edificarea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Împlinirea a 125 de ani de la 
Revoluția burghezo-democra- 
tică din 1848 continuă să fie 
marcată prin evenimente edito
riale. Opera capitală a marelui 
democrat-revolulionar român 
Nicolae Bălcescu — „Românii 
supt Mihai-Voievod Viteazul", 
această monografie științifică 
de o incontestabilă valoare li
terară, scrisă de pe pozițiile î- 
naintate ale pașoptismului, a 
apărut recent în editura bucu- 
reșteană „Albatros". Ediția este 
îngrijită și prefațată de Andrei 
Rusu, iar studiul introductiv 
poartă semnătura cercetătoru- 
b Cornea.

anul 1848", „Emanciparea 
ganilor ", „Frații Cuciuc". 
Bărăgan".

ti-
Pe

★

Opera memorialistului Geor
ge Sion, participantul la miș
carea revoluționară moldovea
na de la 1848, este reunită în 
două volume: „Poezii. Suveni
re contimpurane", care a vă
zut lumina tiparului în popu
lara colecție „Biblioteca pentru 
toți" a editurii Minerva. Pe 
lingă o selecție reprezentativă 
dfi creația în versuri a scriito
rului pașoptist, 
nește în această 
roase povestiri inspirate din 
întîmplări reale petrecute în 
secolul trecut, amintiri din vre
mea zbuciumatelor evenimente 
pașoptiste din Moldova și Ar
deal. Iată și cîteva titluri : „Din

cititorul întîl- 
editie savu-

*
Constantin 

cunoscut ca 
velei în literatura românească, 
cel ce „șterge colbul de pe 
cronice bătrîne", așa cum îl de
numește Eminescu, a fost reti
părit în Editura Minervsa prin 
cea mai reprezentativă scriere 
a sa „Alexandru Lăpușneanu". 
Antologia, postfața volumului 
și bibliografia aparțin lui Ion 
Dodii Bălan.

Negruzzi, bine- 
intemeietorul nu-

★

„Cărți populare" (Editura Al
batros), sub acest generic cer
cetătorii Dan Simionescu și 
I.C. Chițimia string laolaltă o 
seamă de scrieri de largă cir
culație în evul mediu și peri
oada modernă, 
început în 
manuscrise,
aceste cărți reprezintă narați
uni ale popoarelor orientale și 
europene prelucrate și locali
zate prin includerea unor ele
mente istorice și folclorice au
tohtone.

Răspîndite la 
numeroase copii 

apoi tipărite,

Din 
brăriilor 
de semnalat 
editoriale în 
Astfel, 
limbă 
„Kriterion

★

vitrina cu noutăți a li- 
sînt, de 

cîteva 
limbi 

cititorii

asemenea 
apariții 
străine, 

pentru cititorii de 
maghiară. Editura 

a tipărit trei mi- 
crdromane ale scriitoarei fran
ceze Marguerite Duras, cu ti
tlul comun „Zile întregi în co
paci" precum și scrierile po
vestitoarei Gizella Hervay, de- 
nuniite
Aceeași editură oferă iubitori
lor de
Hehn ; ..Mult e pînă la Ninive", 
iar amatorilor de proză umoris
tică lucrarea scriitorului Misch 
Maier : „Telefonul cel isteț".

..Cartea lui Kobak";

poezie volumul lisei

Pe urmele
semnalelor

critice
ale ziarului

apă i orașului, racordul de ca
nalizare prin traversarea șo
selei județene Petroșani — Pe- 
trila, precum și racordul elec
tric. In etapa următoare vor fi 
executate și celelalte mici 
lucrări de amenajare neefec
tuate încă, astfel ca noua pia
ță a orașului Petrila să fie pre
dată beneficiarului pînă Ia 15 
iulie 1973“.

Așadar, promisiuni ferme și 
precizări concrete. Nu ne mai 
rămine decît să urmărim rea- 
Ijzarea lor în timpul mențio
nat. O eventuală devansare a 
lucrărilor ori respectarea în
tocmai a termenului de preda
re a noului obiectiv ar contri- 
b‘ i la crearea unor condiții mai 
bune de aprovizionare pentru 
oopulatia orașului Petrila. ar 
scuti-o într-o măsură de 
plasare la Petroșani. Maj 
de 
ria 
re 
de 
necesare 
preajma noii piețe a orașului 
un atractiv și solicitat 
comercial" 
orașului 
în mod

de- 
este 

amintit cu acest prilej dato- 
ce o au factorii de conduce
ai comerțulu' din localitate, 
a iniția și înfăptui măsurile 

pentru a crea în

„vad 
de unde populația 

să se aprovizioneze 
curent.

/

centralele termice acum,
în luna lui cuptor

determinat să scriem 
aceste rînduri — acum în luna 
lui cuptor, cînd fochiștii cen
tralelor termice din cartierele 
noastre, se află, oricum, pe un 
plan secundar — o scrisoare 
oarecare, pe care un grup de 
fochiști, în numele colegilor 
lor de breaslă, au adresat-o or
ganelor centrale. In scrisoare, 
expeditorii își exprimau unele 
nemulțumiri privind retribuirea 
muncii lor (vedeți cum se in
versează lucrurile : iarna recla
mă locatarii, iar vara fochiș
tii!) Mergînd pe urmele scri
sorii, am constatat că mai sînt 
încă, totuși, în acest domeniu 
citeva probleme care își aș
teaptă rezolvarea, nemulțumiri 
care au contribuit intr-un fel 
sau altul la „răceala" pe care 
locatarii din blocuri au simțit-o 
în iarna care a trecut, cînd 
unele centrale termice emanau 
mai mult fum decît căldură. 
Dar iată despre ce este vorba.

Fochiștii se „plîng" că din 
1969 nu mai primesc spor de 
toxicitate și 3 zile în plus la 
concediul plătit, că 
10-12 ore pe 
suplimentare 
le fie plătite 
rilor legale, 
problema — 
locului — am stat de vorbă cu 
foarte mulți „nemulțumiți". De 
asemenea, am discutat cazul 
de fată cu conducerea Exploa
tării de gospodărire locativă și 
la comitetul sindicatului din 
cadrul aceleiași Întreprinderi.

In primul său răspuns — ca
re nu ne-a mulțumit nici pe noi 
nici pe reclamanți — ni s-a 
comunicat că, în cadrul unită
ții, personalul respectiv lucrea
ză în tură continuă, organiza
tă pe cite 8 ore și 12 ore, că 
orele suplimentare au fost plă
tite în conformitate cu Instruc
țiunile nr. 557710/1954 și cu 
circulara nr. 558/1954 pentru 
aplicarea Decretului nr. 
329/1954 și H.C.M. nr. 1505 
etc.,etc. Am întrebat — firesc, 
nu ? — conducerea unității și 
comitetul sindicatului de ce 
aceste instrucțiuni, aceste cir-

lucrează 
zi,, fără ca orele 
și duminicile să 
conform prevede- 
Pentru a elucida 

specific din capul

nr.

culare, aceste decrete, aceste 
H.C.M.-uri nu au fost prelucra
te cu personalul respectiv, 
pentru ca toti salariatii să-și 
cunoască drepturile. Conducă
torul unității ing. loan Vărășet 

ne-a răspuns : „Odată ce le
gile și hotărîrile au fost pu
blicate în Buletinul oficial și 
în presă, este de datoria sala- 
riatilor să le cunoască și ele 
nu mai trebuiesc prelucrate și 
popularizate de către conduce
rile unităților",.. Această opti
că a conducerii și a comitetului 
sindicatului de la E.G.L. este, 
sîntem convinși, greșită. De 
altfel, tovarășii respectivi au 
fost prinși cu propria lor afir
mație : nici dumnealor nu au 
cunoscut că există legi și ins
trucțiuni care obligă conduce 
rile unităților socialiste și sin
dicatele să popularizeze legile. 
Afirmația noastră se bazează 
pe „Decretul privind unele mă
suri de îmbunătățire a activită
ții de aplicare și popularizare 
a legislației, nr. 468/1971", care 
precizează ce au de făcut orga
nele de conducere colectivă și 

organele sindicale din unită
țile socialiste de stat pentru 
asigurarea cunoașterii de către 
oamenii muncii a tuturor drep
turilor și îndatoririlor care le 
revin în calitate de membrii ai 
colectivelor de muncă și de ce
tățeni ai tării. Credem că este 
clar 1

Va trebui ca atît conducerea 
E.G.L., cît și comitetul sindica
tului să i-a măsurile necesare 
pentru prelucrarea URGENTĂ 
a tuturor legilor, instrucțiunilor 
și normativelor legate de acti
vitatea fochiștilor.

Încă ceva ce am aflat în le
gătură cu activitatea fochiștilor 
de la centralele termice. Ca ur
mare a aplicării Decretului 
162/1973, se preconizează ca 
fochiștii din cadrul centralelor 
termice, să treacă la asociați
ile de locatari. Deci, vor apar
ține direct de beneficiar. Spe
răm că în urma măsurilor ce 
se vor lua, locatarii blocurilor 
noastre vor avea căldură la 
iarnă...

Carol ANDRAS

Specific și actual
la biblioteca clubului din Vulcan
de la clubul 
Vulcan, locul 

vulcăneni își pe-.

Biblioteca 
muncitoresc- 
unde mulți 
trec o par,te însemnată din
timpul lor liber. Pe o masă 
acoperită cu pînză de mătase 
roșie se aflau cărți de 
rimi diferite, fotografii, 
teau fi văzute chipurile i 
personalități ilustre — 
Bălcescu, Avram Iancu, 
Barițiu, M. Kogălniceanu, 
E. Radulescu, V. Alecsandri. 
Deasupra cărților și fotogra
fiilor 
„Anul revoluționar 1848". 
o altă 
cuprinzînd diferite expuneri 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

stă scrisă

*
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Tînărul JEN1CA
STRUNGAR l recidivist, 
s-a... „ales" cu 8 luni de 
închisoare. Locuind la 
căminul E.M. Uricani a 
profitat de absenta unui 
coleg pentru a-și „împru
muta" un costum de hai
ne, pantofi, un ceas și... 
bani de drum ; Apoi s-a 
făcut nevăzut. Găsit 
organele de ordine 
ispășește acum pedeapsa 
ce i se cuvine oentru 
fapta sa.

Prețul unei... 
aventuri

de 
își

al-Fiind sub influenta 
codului, Dominic Bocz, 
din Petrila ave3 chef de 
o... aventură. Așa că, în 
statia de autobuz C.G.P. 
din Petroșani, l-a atacat, 
fără vreun motiv, pe paș 
nicui cetățean D. F. A- 
cesta a fost trîntit pe 
jos și a primit o lovitu
ră puternică asupra •- 
chiulul sting. Su toată 
îngrijirea medicală (timp 
de 75 de zile), D. F. și-a 
pierdut pentru totdeauna 
ochiul. In afară de acest 
preț, foarte scump, aven
tura l-a mai costat pe D. 
Bocz trei ani de îm-hisoa-
r--

Tentația 
ctștlgului 

fără muncă

mă-
Pu- 

unor 
-N. 
Gh 

, I.

inscripția : 
T?e 

masă se aflau broșuri

La
cîțiva cititori răsfoiau 
niate „paginile" de 
ciryie șj lumjnă găzduite, de 
bibliotecă. La biroul unde lu
cra bibliotecara Maria Bîldea, 
doi cititori, Maria Șotea și 
Ioan Cercel, tocmai așteptau 
să li se treacă în fișe cărțile 
împrumutate. I-am rugat 
să-mi spună ce cărți le plac 
mai mult. Pensionarei Maria 
Șotea îi plac toate cărțile în 
afară de cele de război, iar 
tînărului electrician de la 
mina Vulcan îi plac mai mult 
volumele de istorie și cele de 
tehnică.

Cele 26 180 volume pe care 
le găzduiește biblioteca de la 
clubul Vulcan oferă cititori-

aceste mese, la rafturi, 
în li- 

înțelep-

lor ei — aproape 900 la nu
măr —, un vast și variat ma
terial documentar, mii . de 
padini de literatură. Printre 
cititorii fruntași ai bibliotecii 
se .numără Teodor Arvinte, 
Catiol Finta, Loy loan, Petru 
Balea, Nicolae Burețea, Ion 

Vasile, 
la E.M.
Vasilet, 

Ghezvoi,Gacio, Sabin
Kartman. Kurlender 

de la Preparația Co- 
Ștefan Chirică,

Cărare, Luca loan 
Gheorghe Bocina de 
Vulcan, Gheorghe 
Ștefan 
lohana 
Mihail 
roești,
lae Cauban de la E.M. 
șeni și mulți alții.

In cadrul bibliotecii 
organizat prelegeri și 
țări literare precum 
patriotică*1, „1848 —

Nieo-
Paro-

s-au 
prezen- 

..Poezia 
moment

Cîți oameni plantează arbori ?
Dar cîți distrug ceea ce realizează semenii lor ?

(Urmare din pag. 1)

celelalte localități din muni
cipiu. Deci .jumătate din ma
terialul plantat — și gîndiți-vă 
și. la valoarea acestuia — se 
distruge, Astfel. în loc să fo
losim fondurile alocate an de 
an pentru extinderea continuă 
a vegetației, a zonelor plan
tate. sîntem nevoiți să folosim 
jumătate din material, deci și 
din fonduri, pentru 
arboretului distrus, 
completarea arborilor 
Asta-i situația...

— Nu e prea...
toare. Dar cine sînt dis
trugătorii care atentează la 
hunul obștesc, la frumosul 
comun ?

— Cine ? Oamenii !... Cetă
țeni turmentați, copii care se 
zbenguie, care nu au Ioc de 
puietii abia plantați, mașinile 
care trec peste peluze și ron
duri. care parchează pe zonele 
verzi, chiar si autogunoierele 
E. G. C„ utilajele E. G. L., 
S.D.E.E.-ul cînd pozează dife
rite cabluri, cetățenii care 
circulă după bunul plac sau 
care din rea voință sînt por
niți pe distrugări ! Vă dau un 
exemplu din această primă-

refacerea 
pentru 
rupți.

măguli-

vară. In noaptea de 23 mai 
în fața cinematografului 7 No
iembrie au fost smulși 16 tran
dafiri abia plantați. De către 
cine ? Nu știe nimeni. La fel 
nu știe nimeni de proprietarii 
unei turme de cîteva sute de 
oi care a străbătut într-o altă 
noapte orașul și „ai pășcut" 
trandafirii abia îmbobociți.

— Spuneți-ne dacă în 
10 — 15 ani arborii plan
tați în fiecare primăvară nu 
ar fi fost supuși distruge
rilor și ar fi rămas în 
ță, integri, pe locurile 
cum ar arăta orașele, 
tierele noastre ?

— Cartierele, incintele blo- 
curilor ar fi devenit adevărate 
grădini cu o vegetație — aș 
saune — luxuriantă, ar fi dis
părut spațiile sterpe dintre 
multe blocuri și ar oferi mult 
mai multă atractivitate, aer 
curat și chiar bună dispoziție, 
iar orașul, arterele sale ar a- 
vea același aspect, ar fi mult 
mai atractive, mai vesele.. Am 
avea castani, plopi. salcîmi 
chiar și tei mai umbroși în
floriți...

— Și dacă nu e așa, a- 
ceasta se datorește după 
cum am înțeles neglijenței,

poporu-

cere

de răscruce în viața 
lui nostru“ și altele.

O problemă care se 
neîntîrziat rezolvată o con
stituie împrospătarea și îm
bogățirea fondului 
Pînă acum numai 
de la mina Vulcan 
de fonduri pentru

de cărți 
sindicatul 
a dispus 

îmbogăți
rea acestei biblioteci. Or, 
trebui ca toate sindicatele 
intreprinderile orașului 
contribuie la întregirea 
bliotecii cu noi volume 
diții.

Aceasta cu atît mai 
cu cît biblioteca coordonează 
activitatea cîtorva standuri 
de cărți cum sînt cele de ia 
căminul nr. 3 care cuprinde 
circă 175 volume, de la E.G.L. 
Vulcan cu 180 de volume, de 
la căminul nr. 4 cu 281 volu
me. In viitorul apropiat se 
vor 
teci 
rația Coroești, F.S.H., 
Vulcan. De asemenea 
deschide încă trei 
de cartier — la 
Dealul Babii și Cocoșvar.

rriai deschide noi 
la E.G.C. Vulcan,

chiar
cu- 

civic 
rnajo- 
de-ai

iresponsabilității și 
relei voințe Intr-un 
vînt, lipsei spiritului 
la mulți din semeni, 
ritatea concetățeni
noștri. Dar, după cite știm, 
împotriva acestor minusuri 
in comportament axistă și 
mijloace, posibilități de a 
Ie reaminti că nu trăiesc 
nici in... codru, darmite pe 
moșia lor...

— Există într ad văr. regle
mentări legale. De pildă, ho- 
tărîrea nr. 7/1969 a Consiliului 
popular județean, există și de
cretul 153 în cazul celor re
calcitranți. Dar ce folos dacă 
nimeni nu le aplică... adică 
nu veghează la aplicarea lor

— Dar cine trebuie să 
facă acest lucru ?

— In primul rînd miliția, 
chiar și paza contractuală ; 
lucrătorii consiliilor popu
lare au, de asemenea, dreptul 
să aplice amenzi. Dar din 
partea miliției nu sîntem spri
jiniți. nici a pazei contractu
ale... Exemplul turmei de oi 
vorbește de. la sine. Pe lîngă 
miliție a trecut.

— Dar ce fac lucrătorii 
consiliului popular ?

— Noi mai amendăm, anul 
trecut am avut 180 de cazuri,

anul acesta mai puțin, e ade
vărat... s-au întocmit vreo 
20—30 de chitanțe sau proce
se verbale.

— Cam puține față de 
tot ce ne-ați spus că s-a 
distrus...

— Puține, e adevărat. Dacă 
ne-ar ajuta miliția ar 
fel.

— Dar, poate, nu 
amenzi și procese 
constă totul... deși în mul
te cazuri sînt strict nece
sare. E vorba însă de edu
cația civică, de dezvoltarea 
răspunderii cetățenești, a 
respectului față de un bun 
obștesc, față de orașul in 
care trăiești, la locuitorii 
noștri. Aici este nevoie de 
intervenția fermă, continuă 
și eficientă a tuturor facto
rilor educaționali.

— Este. Și aș aminti în pri
mul rînd școlile. Să educe, să 
dezvolte spiritul civic atît la 
copii clar și la părinți. Dar 
această preocupare lipsește 
încă la unii dintre pedagogii 
noștri. Tot așa asociațiile de 
locatari, comitetele de bloc, 
ar putea fi mult mai active, 
în acest sens. Acolo unde a- 
ceste organisme sînt active, re-

fi... alt-

doar în 
verbale

zultatele sînt evidente: cazul 
cartierului Aeroport. Zonele 
verzi, vegetația se bucură de 
îngrijirea cuvenită, nu se mai 
distrug în proporțiile din anii 
trecuți. Adică s-a creat o opi
nie de masă fermă împotriva 
indivizilor lipsiți de 
civic, de bunul simț 
porniți pe distrugerea 
ce creează semenii lor 
losul comun.

— Este deci o cerință să 
facem ca oameni cit mai 
mulți să planteze mai mulți 
arbori, să-i îngrijească și să 
preintimpine distrugerile.

— De fapt, e calea princi
pală de salvare a vegetației, 
pentru fructificarea fondurilor 
alocate de stat în acest sens.

— Ea presupune partici
parea tuturor. ,

— Ceea ce nu se realizează 
de la sine ci presupune diver
sificarea mijloacelor de înrîu- 
rire, de educație cetățenească 
de la oprobriu] public la a- 
menzi drastice față de contra- 
venienți, față de cetățenii fără 
simț cetățenesc, la bun simt. în 
ultimă instanță. Dar pentru a- 
ceasta trebuie să fie prezenți. 
în primul rînd, cei investiți de 
lege cu atribuții în acest sens

simțul 
chiar, 

a ceea 
în fo-

ar 
din 
să
bi- 

și e-

mult

biblio-
Prepa- 

E.M.
se vor

biblioteci 
Crividia,

Savu CTOFU, 
corespondent
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Ileana Babeu a lucrai 
ca factor poștal la oficiul 
P.T.T.R. Petroșani. Con- 
fundînd gestiunea cu 
propriile sale buzunare 
a sustras ban] în repeta
te rînduri .ajungînd la 
suma de 3 000 le'. Nu s-a 
oprit însă aici. Primind 
mandatul nr. 1872/73 cu 
suma de 3 000 lei pe nu
mele lui 0. F„ n-a stat pe 
qînduri mult, și-a zis că 
este... G. F„ semnînd fals 
mandatul și trecînd un 
număr de buletin
Astfel și-a mai 
trei mii lei.

S-a ales de data
ta și ca 9 luni de închi 
soare.

fictiv, 
însușit

aceas-

De la 
neatenție, 

la accidente
Gonducînd autofurgo

neta 31 HD 2267 pe șo
seaua Petroșani Ha 
teg. Ion Mihtiț a tampo
nat într-o clipă de nea 
tentîe un autocamion 
care staționa în satul 
Rușor (comuna Pui). In 
afară de pagubele mate
riale, accidentul s-a sol
dat cu rănirea gravă 
luî A. V. Acesta se : 
în autofurgonetă, în i 
re de ebrietate...

Condamnat la un 
închisoare, pedeapsa

i a 
afla 
sta-

an 
a 

fost grațiată. Totuși „lec
ția" trebuie învățată. 
Pentru a nu se mai re
peta I

A

In atenția

In pagina „Sport1' a ziarului nostru de marți, 24 iulie a.c., 
vom publica, printre altele, PROGRAMUL COMPLET AL TURULUI 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE FOTBAL, DIVIZIA A (care se 
va desfășura între 12 august și 9 decembrie 1973), ediția 1973 
- 1974.

DUNA (UCIRICA z

angajează de urgență
— muncitori necalificați (bărbați), asigurîndu-le salariul 

tarifar de bază 1 255 lei/lună.
Cererile se primesc zilnic, lâ biroul personal al uzinei.

Mlca publicitate
VIND convenabil fi familii albine. Marin lifcu. Bloc D 

10, sc. 2, ap. 11, Vulcan.
VIND Wartburg Lux 312, stare perfectă. Petroșani, str. 

Independenței nr. 12/27. Telefon 1792, zilnic după ora 16,30.
VIND Fiat 124. fabricație 1968. Str. Vasile Alecsandri 

11 Petroșani.
Cu adîncă durere, Magdalena, soție, Viorel și Ștefania 

Suciu, Aurora și ing. Dumitru Barcan, Viorica Popa, Geor- 
geta și Ion Suciu anunță încetarea din viață a mult iubitu
lui lor soț și părinte — NICOLAE SUCIU.

Inmormîntarea va avea loc luni, 23 iulie 1973, la cimi
tirul din Vulcan.

I

I

»
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Documentul adoptat de Comitetul 0. It II.
pentru decolonizare

NAȚIUNILE UNITE 21 (A-
gerpres). — Comitetul pentru 
decolonizare al O.N.U. a ce
rut guvernului portughez „să 
autorizeze organismele compe
tente ale O.N.U. să efectueze, 
la fata locului (în Mozambic), 
o anchetă aprofundată și im
parțială asupra atrocităților 
„dezvăluite în fata Comitetului 
de către preotul misionar A- 
drian Hastings, autorul prime
lor informații . în această ches
tiune apărute în ziarul „Ti
mes" din 10 iulie.

Guvernul portughez — adau
gă documentul Comitetului — 
„nu are dreptul să refuze co
munității internaționale acce
sul, fără rezerve, în toate pro- 

.blemele privind atrocitățile pe 
care le comite în teritoriile a- 
fricane aflat sub dominația 
sa“.

Comitetul „celor 24" afirmă 
că toate persoanele, reprezen- 
tînd autorități militare sau ci
vile portugheze, implicate in 
această chestiune „trebuie să 
fie puse la dispoziția reprezen
tanților Națiunilor Unite pen
tru a fi supuse unui interoga
toriu sistematic".

Totodată, Comitetul pentru 
decolonizare cere întărirea a- 
sistentei internaționale acorda
te mișcărilor de eliberare na
țională din aceste teritorii și 
invită toate statele „să retra
gă guvernului portughez orice 
sprijin care i-ar permite aces
tuia continuarea războaielor 
sale colonialiste".

Agențiile internaționale de

presă subliniază că, în cursul 
depoziției sale,
Hastings a făcut apel la alia- 
ții Portugaliei

reverendul

din cadrul 
N.A.T.O. „să reflecteze și să 
realizeze" că o continuare a 
sprijinului lor face posibile 
fapte asemenea celor comise și 
să militeze pentru „împiedica
rea folosirii arme-lor N.A.T.O. 
în Africa".

Kurt Waldheim :
„Masacrele săvîrșlte de armata portugheză

în Mozambic au răscolit conștiința
întregii lumi

♦
A
întrevedere

Todor Jivkov
Pierre Messmer

NAȚIUNILE UNITE 21 (A-
gerpres). — Secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a de
clarat că mărturisirile misiona
rilor despre masacrele săvîrși- 
te de armata portuqheză în 
Mozambic au răscolit conștiin
ța întregii lumi. După ascul
tarea, în cadrul Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare, a 
mărturiei pastorului Adrian 
Hastings, care a relevat în zi
arul ..Times" actele de geno
cid comise de portughezi, se
cretarul general al O.N.U. a

precizat că a primit relatarea 
cu „o profundă durere". El a 
reamintit, totodată, că, în ulti
mii zece ani, numeroase rezo
luții ale Națiunilor Unite au 
făcut apel către guvernul por
tughez să înceteze orice acte 
de represiune împotriva popu
lației din Mozambic.

Kurt Waldheim a îndemnat 
toate statele membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite să-și 
aducă contribuția în Comitetul 
special al O.N.U. pentru deco
lonizare în cercetarea „acestui 
raport pe care , l-a prezentat 
pastorul Hastings".

(Agei'p'res). To-SOFIA 21
dor Jivkov, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bul
garia, a primit, sîmbătă, pe 
Pierre Messmer, primul mi
nistru al Franței, aflat în vi
zită oficială la Sofia — anun
ță agenția B.T.A. La convor
birea care a avut JbeTcti ăcest 
prilej, au fost de față Stanko 
Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Petăr Mladenov 
Michel Jobert, miniștrii 
facerilor externe ai
două țări, alte persoane ofi
ciale bulgare și franceze.

orașul lairo

0
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Și 
a- 

celor

CAIRO 21 
tul Agerpres, 
Lupu, transmite : 
narea Poporului
blica Arabă Egipt a adoptat

Corespon- 
Nicolae N.

Aduna- 
din Repu-

prin care interzice

Senatul american a votat un nou
proiect de lege care limitează 

dreptul președintelui S.U.A.
de a angaja forțele armate 

in străinătate
WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Senatul american a votat 
un proiect de lege care limitea
ză la 30 de zile dreptul pre
ședintelui S.U.A. de a angaja 
tortele armate în străinătate, 
fără aprobarea prealabilă a 
Congresului. După expirarea 
acestei perioade, președintele 
trebuie să obțină aprobarea 
Congresului pentru a continua 
angajarea forțelor armate, iar. 
în caz contrar, să dispună în
cetarea acțiunii. Proiectul de 
lege a fost votat cu 71 voturi 
pentru și 18 împotrivă.

La 18 iulie, Camera Repre
zentanților a votat, de aseme
nea. cu 244 voturi pentru și 170 
împotrivă, un lext similar li- 
mitînd la 120 de zile durata an
gajamentului tortelor america
ne în străinătate, fără autori
zarea prealabilă a Congresului. 
Cele două texte urmează să fie 
supuse dezbaterii unei Comisii 
mixte a celor două camere ale 
Congresului S.U.A. pentru ar
monizarea prevederilor, după 
care proiectul de lege, în re
dactarea definitivă, va fi re
mis Senatului și Camerei Re
prezentanților.

o hotărîre 
utilizarea terenurilor agricole 
de la periferiile capitalei pen
tru construirea de locuințe. 
Potrivit săptămînalului „The 
Middle East Observer", ex
tinderea orașului Cairo a dus 
la scoaterea din circuitul agri
col a unor vaste suprafețe de 
terenuri cultivabile situate pe 
valea Nilului. Presa egipteană 
subliniază că noile construcții 
și edificii necesitate de dez
voltarea continuă a capitalei 
egiptene trebuie să fie ampla
sate în zonele deșertice și ne- 
cultivabile din apropierea o- 
rașului, cum ar fi cele ampla
sate pe șoselele care duc spre 
Alexandria,» Fayoum

Orașul Cairo, care 
populație de peste 6 
de locuitori, ocupă o 
tă de 174 km pătrați. Capita
la egipteană cunoaște o dez
voltare rapidă ca urmare a 
afluxului de populație din 
regiunile rurale ale țării. 
Specialiștii apreciază câ, da
că actualul ritm de creștere 
a populației capitalei se 
menține, Cairo va avea 
anul 1990 o populație de 
milioane locuitori.

și Suez, 
are o 

milioane 
suprafa-

va 
în

14,8

prezent și perspective
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PETROȘANI
brie: Ceața;
Copilul sălbatic ; PETRILA, 
Vinovatul este în casă ; A- 
NINOASA : Mania grando
rii ; LONEA — Minerul : 
Filiera ; VULCAN : A fost 
odată un polițist ; LUPENI 
— Cultural : In umbra vio
lenței ; Muncitoresc: Gro
zavul dintr-a V-a B ; URI
CANI : Marea evadare.

LUNI, 23 IULIE

VARȘOVIA 21 — Cores
pondentul Agerpres, Gh. C.'o- 
banu, transmite : In aceste zile, 
în întreaga Polonie au loc, po
trivit tradiției, adunări festive 
consacrate sărbătorii naționa
le de la 22 iulie, prilejuri pen
tru a face un bilanț al rezulta
telor obținute.

Ca și în anii precedents în 
preajma sărbătorii, tot mai 
multe colective din construcții 
și montaj sînt angajate în în
trecerea care are drept tel pre
darea înainte de termen a nu
meroase obiective industriale 
și sociale. Presa varșoviană a- 
nuntă, de exemplu, că locuito
rii capitalei vor putea să bene
ficieze de noul complex spor
tiv și de odihnă construit cu 
6 lunj înainte de termen. De a-

semenea rețeaua de învătă- 
mînt din Varșovia a primit în 
folosință 6 noi școli. La Craco
via a fost dată în exploatare o 
filială a întreprinderilor elec
trotehnice „Telepod",

★
VARȘOVIA 21 — Corespon

dentul Agerpres,. Gh. Clobanu, 
transmite : La Palatul Belvede
re, din Varșovia, a avut loc 
tradiționala ceremonie din a- 
junul Zilei de 22 iulie, de de
corare cu înalte ordine a unui 
numeros grup de muncitori și 
țărani, oameni de știință, ca
dre didactice, lucrători în do
meniul culturii. La solemnitate 
erau prezenti conducătorii 
partid și de stat în frunte 
E. Gierek, H. Jablonski și 
Jaroszewicz.

încheierea 
convorbirilor 

ungaro-vietnameze 
BUDAPESTA 21 (Ager

pres). — La Budapesta s-au 
încheiat convorbirile între 
delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Ungariei 
și R.D. Vietnam. După cum 
relatează agenția! M.T.I., cu 
acest prilej au fost semnate 
comunicatul comun și acor
durile referitoare la scutirea 
părții vietnameze de a ram
bursa creditele 
în prezent, cu 
ditele pe care 
le va acorda 
în anul 1974 și la schimbul 
de mărfuri și plăți între R.P. 
Ungară și R.D. Vietnam.

La semnare au participat 
fanos Kadar. prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. și alții 
conducători de partid și 
stat ai R.P. Ungare.

Intr-un interviu acordat zi
arului Partidulut Comunist 
Italian, ministrul de interne al 
Madagascarului, colonelul R. 
Ratsimandrava, a declarat :

„...Trebuie să construim din 
nou, nu copiind alte modele, 
ci pornind de la realitatea 
noastră socială. Țara este ma
re, Încă semi pustie. In 1950 
locuitorii erau in număr de 
patru milioane șl jumătate, 
iar astăzi, depășesc S milioa
ne, creșterea demografică es
te în prezent de 2,5 la sută 
pe an, se prevede să atingă 
3,2 la sută. Dacă se va men
ține staționară, în anul 2 000 
malgașii vor fi 16 milioane. 
In caz că previziunea de creș
tere a ritmului se va verifica, 
vom ajunge la acest număr 
de locuitori încă în 1990. Cum 
să-i primim ? Să așteptăm a-

tesc va li dolat cu resurse 
proprii, împrumuturi și dotări 
publice. Fokonolonele vor da 
naștere, la rîndul lor, la „to- 
kohtani", organe superioare, 
care au în fruntea lor Consi
liul National pentru dezvol
tare. Mandatul guvernului în 
funcție este pe cinci ani. Cu 
un an Înainte de expirare. 
Consiliul constitutional, pe 
baza experienței noilor struc
turi, va elabora Constituția, 
care va fi supusă unul refe
rendum. Apoi vor avea loc a- 
legeri. Cînd structurile sînt o 
problemă a poporului, alunei 
suprastructurile, indiferent 
care sînt ele, vor trebui să 
decurgă din această nouă re
alitate.

Profesorul de matematică, 
expert în agricultură, R. A- 
driaritin afirmă: „Fokonolo-

obținute pînă 
privire la cre- 
partea ungară 
R.D. Vietnam

Din presa străină

jutoare din aiară ? Ajutoare
le vin din țările capitaliste și 
se duc înmulțite pe spinarea 
noastră. Industrializarea ac
celerată ? Nu numai că ne 
lipsesc cadrele, dar și mijloa
cele corespunzătoare pentru 
acumularea de capital. Trebu
ie să revizuim această pro- 
blemă-cheie pentru supravie
țuirea și dezvoltarea tării. 
Am hotărît să ne bazăm pe 
mobilizarea socială a popo
rului".

In legătură cu mijloacele 
de îniăpluire a proiectului, 
ministrul de interne arată : 
Celula noului stat va fi fo- 

konolona, vechea comunita
te sătească.

Fakonolona va ii structura 
de bază a lumii țărănești, în
lesnind participarea populară 
la dezvoltare. Ea va fi înzes
trată cu puteri reale în pro
pria ei sferă, nu numai soci
ală (școli, spitale), dar și e- 
conomică. Colectivul se va 
îngriji de reîmpăduriri, el va 
avea direct grijă de prelucra
rea produselor și de intrarea 
lor in circuitul comercial.

Aceasta va fi baza, dar 
se vor închega organele 
termediare pînă la vîrt, 
următoarea întrebare ?

Să fie clar că fokonolona 
trebuie să constituie focarul 
unității naționale. Din păcate, 
instituția ei iuridică va fi 
inaugurată printr-o lege pro
mulgată de sus, căci nu exis
tă un alt miiloc. Nucleul să-

na este un mare început, dar 
nu în mod necesar progresist. 
Va fi progresist dacă va ur
mări promovarea cooperativei 
agricole. Nu trebuie să uităm 
că în această imensă tară a 
noastră rețeaua căilor de co
municație este mai proastă 
decît cea din Mozambic. In 
Madagascar folosirea plugu
lui era necunoscută, cîmpiile 
erau inundate și apoi scor
monite în picioare de boi, în 
ioc de arătură. Proprietatea 
este fărîmitată. Marile între
prinderi sînt în mîinl străine ; 
restul, companiile comerciale 
străine culegeau vanilia, ca
feaua, orezul produse de mi
cile gospodării țărănești. Pes
te două treimi din țărani nu 
cunosc piața, trăiesc în cadrul 
economiei de subzistentă. As
tăzi există un plug la 13 fa
milii. Trebuie să ajungem la 
cooperativă, cel puțin la cea 
de producție și de muncă".

„Cadrul începe să devină 
mai clar. In Madagascar este 
pe punctul să se nască națiu
nea, care nu este numai -•?- 
munitate de limbă, teritoriu 
etc., ci și „mobilizare socială", 
obținerea conștiinței unui In
teres colectiv"... „Națiunea 
noastră — a declarat interlo
cutorul — se naște în căuta
rea unei identități care-și tra
ge seva din tradițiile lumii 
(ărănești, care se debarasea
ză de rînduieli și instituții im
puse de organizarea colonia- 

L'UNITA

cum 
in- 

este

a Parlamentului italian
acordat votul de încredere

noului guvern

La Cairo se desfășoară ample 
lucrări de extindere și moder
nizare a aeroportului interna
tional al capitalei, care se vor 
încheia la mijlocul anului 1974.

planului de stat pe primul se
mestru al acestui an. In aceas
tă perioadă, ritmul, creșterii 
producției industriale a fost 
mai mare decît în anii 1971 și

• Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Senegal, 
Ion Moangă, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președinte
lui Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor. Cu acest prilej, 
președintele Senegalului a 
transmis președintelui Consili
ului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, cele mai bune urări 
de sănătate, de succes deplin 
in activitatea desfășurată spre 
binele poporului român, pentru 
pace și înțelegere între popoa
re.

• In prezenta lui Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, la Havana 
s-au desfășurat lucrările reu
niunii naționale a „Zafrei", ca
re a analizat rezultatele obținu
te în campania zahărului care 
s-a încheiat recent, precum 
perspectivele „Zafrei" 1973 
1974.

1972. Industria și-a îndeplinit 
sarcinile anuale în proporție 
de 50,5 la sută.

și

• In capitala Republicii 
Malgașe s-au deschis, la 20 iu
lie, lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al Partidului „Congre
sul pentru Independența Mada
gascarului" (A.K.F.M.).

• La Varșovia a fost dat pu
blicității Comunicatul Direcți
ei centrale de statistică cu pri
vire la dezvoltarea social-eco- 
nomică a tării și îndeplinirea

• Republica Democrată Ger
mană și Camerunul au căzut 
de acord să stabilească relații 
diplomatice, în dorința de a 
dezvolta legăturile de priete
nie dintre cele două state — 
se arată intr-un comunicat, 
semnat la Paris, de însărcina
tul cu afaceri a.i. al R.D.G. și 
de ambasadorul Camerunului, 
transmite agenția A.D.N.

• Corespondentul Agerpres, 
Nicolae N. Lupu, transmite :

Și Camera Deputaților

— 7 Noietn- 
Republica ;

IULIE 1973

6,05
7,00

ușoară Mamaia 1973. Concer
tul laureaților. Transmisiune 
directă ; 22,30 Arii și duete 
din opera „Adriana Lecou- 
vreur" de Cilea ; 23,00 Dans 

de
noc-

20,00

• Un grup important de 
persoane a organizat, vineri, 
la Hiroshima manifestații de 
protest față de experiențele 
nucleare franceze in zona Pa
cificului de sud. Manifestanții 
s-au adunat în fața Monumen
tului ridicat în memoria victi
melor bombardamentelor ato
mice din august 1945.

• Lingă localitatea peruană 
Ilo, vor începe luna viitoare 
lucrările pentru construirea 
primei uzine de stat de prelu
crare a cuprului. Uzina, care 
va produce, în prima fază, 
125 000 tone de cupru, va în
cepe să funcționeze în luna 
octombrie 1975. Costul total al 
lucrărilor se ridică la 60 mili
oane dolari.

ROMA 21 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : După două zile de 
intense dezbateri. Camera 
Deputaților a Parlamentului 
italian a acordat, la rîndul 
său, în cursul serii de vineri, 
votul de încredere noului gu
vern italian, condus de Ma
riano Rumor. 371 de deputați 
au votat în favoarea guvernu
lui, iar 242 — împotrivă.

Intervenind în dezbateri, se
cretarul 
Socialist 
Martino, 
care au

Direcțiunii Partidului 
Italian, Francesco de 
a explicat rațiunile 

determinat revenirea

Un spectacol neobișnuit

— 7 Noiem- 
bandiți ; Re

publica : Bulevardul Romu
lui ; PEJRILA : Vinovatul 
este în casă ; ANINOASA : 
Mania grandorii ; LONEA — 
Minerul : Filiera ; VULCAN : 
Joe Hill ; LUPENI — Cultu
ral : Copilul sălbatic ; Mun
citoresc : Grozavul dintr-a 
V-a B ; URICANI : Marea 
evadare.

PETROȘANI
brie : Bătrînii

Buletin de știri; 
Concertul dimineții ; 
Radiojurnal ; 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilus
trate muzicale ; 9,00 Ora sa
tului ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor ; .10,30 Succese ale 
discului; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat : 11,35 Formația Sin
cron ; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal ;. 13,15 
Recitalul vedetelor ; 14,00
Unda veselă ; 14,30 Estrada 
duminicală ; 15,00 Buletin de 
știri ; 17,30 Azi 
18,00 Opereta 
Kalman ; 18,30 
2 pentru pian
de Pascal Bentoiu ; 19,00 Bu
letin de știri ; 19,05 Albumul 
interpreților de muzică popu
lară ; 19,30 Recital de operă; 
20,00 Radiojurnal ; 20,30 Fes
tivalul național de muzică

în România ; 
„Silvia" de 
Concertul nr. 
și orchestră

vreur" de Cilea ; 23,00 
non-stop ; 24,00 Buletin 
știri ; 0',05-5,00 Estrada 
turnă ;

T V 19,20
19,30

DUMINICĂ, 22 IULIE

8,30
9,25
9,50

11,00

12,30
13,00

14,00

18,45

Bună dimineața 
Gimnastica pentru 
Pentru sănătatea 
Enterocolitele — 
filaxie și tratament; 
Cravatele roșii;
Film serial : Daktari ; 
Viata satului 
Emisiune 
ghiară ;
De strajă 
— 13,59
minical;

Tenis de 
Davis :
Noua 
mele două meciuri 
simplu, 
directă 
Progresul;
Cîntecele acestui pă-

toti 
dv : 
pro-

20,10

20,30

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

I
în limba ma-

patriei ;
Album

cîmp : 
România 

Zeelandă.

du-

Cupa

Ulti- 
de 

Transmisiune 
de la Arena

mint — Emisiune de 
versuri;
Film serial — Arthur .
— producție a studiou
rilor cinematografice 
engleze. Primul epi
sod : Moartea lui Ar
thur — Cu : Oliver To
bias, Michael Gothard, 
Jack Watson :
1001 de seri ;
Telejurnal — Săptămî- 
na politică internă și 
internațională în ima
gini i
Reportajul săptămînii
— Oameni și cărbuni 
la Rovinari.
Festivalul national de 
muzică ușoară Mama
ia 1973 Concertul lau- 
reatilor. Transmisiunr 
directă ;
Telejurnal —- sport; 
Itinerar polonez;

înainte
— 1973 an hotărîtor 

Cîntecul
Mîndră tară, 
rentiu Profeta ;
Mai aveți o întrebare ? 
Călători român.’ pe 
meridianele globului ;

Revista literar-artistică 
TV. Implicația 
lă și politică a literatu
rii de azi;
Roman foileton, 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul VII: 
„Trădătorul" ;

24 de ore ;
Luminile rampei. Mar
tha Kessler și Valen
tin Gheorqhiu — in
terpretează patru lie
duri de Johannes 
Brahms ;

de termen
i 

săptămînii. 
, de Lau-

^ocia-

Noile

VREMEA
22,15
22.30
LUNI, 23 IULIE
17.30
18,00
18,05

Petroșani

în
de

27

19,20
19,30

Curs de limba franceză; 
Telex ;
La ordinea zilei. Azi, 
județul Tulcea ;
Căminul ;
Imagini din Republica 
Arabă Egipt;

1001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul

Valorile temperaturii 
registrate in cursul zilei 
ieri :

Maximele :
grade, Paring 18 grade.

Minimele : 
grade, Paring 9 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 de ore :

Vremea se menține frumoa
să cu cer variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

Petroșani 9

ROMA
Locuitorii
Merano au avut, de 
prilejul să asiste la un spec
tacol neobișnuit : un englez, 
pe numele de Fred Jones, ur
cat pe o bicicletă prevăzută 
cu o... elice, a zburat peste 
capetele lor, o distantă de 
șapte kilometri. Performanta 
a fost posibilă prin actionarea

21 (Agerpres). — 
localității italiene 

curînd,

cu ajutorul pedalelor, a elicei, 
după ce întreprinzătorul leat 
modern decolase de pe o pis
tă naturală avantajoasei: o 
colină înaltă de circa 500 de 
metri. La aterizarea pe o pa
jiște din apropiere s-a con
statat că nici el, nici aparatul 
nu suferiseră nici cea mai mi
că zgîrietură;

socialiștilor la guvern și a in
sistat asupra poziției adoptate 
de P.S.I. pentru depășirea difi
cultăților pe care le cunoaște 
in prezent Italia. „Punctele 
cele mai importante ale pro
gramului noului guvern, pe 
care noi Ie considerăm în în
tregime pozitive — a arătat 
de Martino — sînt : angaja
mentul de luptă coerentă 
pentru apărarea democrației 
și împotriva renașterii fas
cismului, angajamentul de a 
asigura dezvoltarea regiuni
lor, orientările de politică e- 
conomică, evidențierea e- 
xigenței unor reforme funda
mentale în sistemul 
economic și social", 
du-se la necesitatea 
tense participări a 
procesul de destindere, des
chis astăzi in lume, Frances
co de Martino a spus: „Noi 
avem interesul și datoria de 
a încuraja definitiva lichida- 

de-al 
favo- 
posi- 
și, în

nostru 
Referi n- 
unei in- 
Itallei la

re a moștenirii celui 
doilea război mondial, 
rizînd toate întîlnirile 
bile între Est și Vest 
special, cele care se anunță 
pozitive nu numai pentru pa
cea Europei, ci și pentru si
tuația statelor înseși, intere
sate în edificarea unui sistem 
de pace pe continent".

Telex Telex
Reprezentativa de tenis a României conduce

cu scorul de 3-0
Sîmbătă, pe terenurile clu

bului sportiv „Progresul" din 
Capitală, a continuat intilni
rea de tenis dintre echipele Ro
mâniei și Noii Zeelande, con- 
tînd pentru semifinalele zonei 
europene a „Cupei Davis". Du
pă două zile de întreceri, sco
rul este de 3—0 în favoarea te- 
nismenilor români, care indife
rent de rezultatele pe care le 
vor obține astăzi, în ultima zi 
a meciului, s-au 
tru finala zonei.

Ilie Năstase a 
6—1, 8—6, 6—2 
ruptă vineri din
ricului. Lui Năstase i-au tre
buit doar 20’ pentru a dispune 
in cel de-al treilea set de Onny 
Parun. In proba de dublu, Ilie 
Năstase și Ion Santel au termi
nat victorioși, mai repede de- - 
cît ne așteptam, în fata cuplu-

cîștigat cu 
partida între- 
cauza întune-

în intilnirea cu echipa Noii Zeelande
Onny Parun — Brian Fair- 
Reprezentantii noștri au a- 

rătat o bună coeziune, cîștigînd 
cu scorul de 6—

Astăzi, 
ultimele 
piu.

lui 
lie.

1, 7—5, 6—3. 
de la ora 14,30, au loc 
două probe de sim-

★

PRAGA 21 (Agerpres). — E- 
chipa de tenis a Cehoslovacie; 
s-a calificat pentru finala zonei 
europene (grupa B) a Cupei 
Davis. ‘ 
dă de 
învins
Jurgen 
scorul este de 3—1 în favoarea 
formației cehoslovace.

In cea de-a treia parti- 
simplu, Jan Kodes l-a 
cu 6—2, 6—1, 7—5 pe
Fassbender, astfel că

VIENA 21 
Campionatele 
de tenis ale

*

(Agerpres). — 
internaționale"' 

Austriei au con-

tinuat la Kizbuchel cu semi
finalele probei de simplu 
bărbați în care s-au înregis
trat următoarele rezultate î 
Raul Ramirez (Mexic) — 
Lara (Mexic) 6-2, 6-1, 6-0; 
Manuel Orantes (Spania) — Ion 
Țiriac (România) 3-6, 6-4, 6-4, 
1-6, 6-4.

*

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
— In penultima zi a turneu
lui internațional masculin de 
volei de la Olsztyn, echipa 
României a întrecut cu sco
rul de 3-1 (15-12, 15-10, 9-15, 
15-12), selecționata 
la capătul unui meci 
nivel tehnic, apreciat 
respondentul agenției 
ca fiind cel mai frumos joc 
al acestei competiții.
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U.R.S.S., 
de înalt 
de co-
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(Agerpres)

40 396


