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Performanță la orizontul 360Performantă la orizontul 360
DOCTOR"

COMBINE, PE NUME 
CHIȘ. ÎN ZECE LUNI, 
APROAPE 900 METRI 
SFREDELIȚI SUB 
MINT.

Mina Paroșeni. 
zontul 360, la 280 
sub pămînt. Dimineața, 
începutul schimbului I. 
Geza Kalman, cunoscut 
ca om așezat, cumpă
nit este cătrănit de astă 
dată. Din două motive. 
Primul: n-au venit la 
șut trei 
„moldoveni 
și-au aranjat o zi libe- La noi nu prea se știe 
ră, o recuperare sau 
așa ceva. Al doilea: 
tntîrzie sosirea jfagone- 
telor goale.

Profit de răgaz pen
tru a afla 
despre ortacii 
rului Kalman, 
cum reușesc 
acelea care i-au făcut 
vestiți la Paroșeni.

„Am în brigadă cinci 
mineri, doi ajutori mi
neri și șapte vagone
tari —’ i

șeful de brigadă. Ne 
înțelegem bine. Sîntem 
șase ardeleni, șapte 
moldoveni și un oltean. 
Gîștigăm 5000—6000 lei 
pe lună. Anul trecut în 
■aprilie s-au realizat și 
cîștiguri de 11000 lei".

Oameni de bază în 
brigadă ? Buni' sînt toți! 
Totuși, minerii Tămaș, 
Tucaciuc, Domokos, Po
pa și Sîngerean au mai 
multă experiență, sînt 
și mai vechi în brigadă. 
Nepricepuții sau indis- ■ 
ciplinații nu rezistă aici.

este nevoie la investiții 
.de brigada mea, să pre
gătim șjei, în 
un panou de 
metri.

Ce am făcut 
lunci ? .
proape zece luni la stra
tul 13, la panoul 5, ■ în 
total 885 metal. 
lucrează acum 
liștii lui Gavrilă Mesza- 
ros".

Au sosit multaștep- 
tatele vagonete goale. 
Geza-baci spune doar un 
apăsat „haide"! și mă 
părăsește fără alte ex
plicații. Se îndreaptă cu 
pas întins spre front. 
Apoi își ocupă locul pe 
combină. Timp de peste 
două ore, la frontul ga
leriei din stratul 5 se 

. conturează aceeași uns-
tează schimbul, Nicolae 
vine la mașină și în 
scurt timp o doftoriceș
te. , '

Cum de am venit
Păi, simplu. Ml-a

ne informează conducerea . minei (Continuare în pag. a 2-oj

Cu acest gînd de res
ponsabilitate civică, de 
a-și îndeplini datoria de 
cetățeni, alegătorii din 
circumscripțiile electorale 
județene nr, 66 Aeroport 
— Petroșani și 70 Petrila 
se prezintă azi la urne, 
participînd la alegerile 
parțiale de deputați. Ca 
de fiecare dată, cetățenii 
sînt chemați la secțiile 
de votare' din primele 
ore ale dimineții, trans- 
formînd, după tradiția 
muncitorească, alegerile

într-o entuziastă întrece
re pentru a fi printre 
primii care dau votul 
candidaților F.D.U.S., im- 
primînd astfel zilei de a- 
legeri nota specific săr
bătorească, de bucurie și 
încredere în viitor.

Sub acest semn — al 
încrederii în viitor,
năzuințelor șl. certitudini
lor de noi împliniri pe 
planul prosperității pen
tru noile realizări ce se 
vor edifică în dezvolta
rea economico-socială, ur- VOT !

banistică șl creșterea 
duluî de bunăstare 
terială și spirituală 
se+desfășoarâ azi alege
rile-\de deputați în cele 
două circumscripții ele+ 
torale din municipiu.

Cetățeni cu drept de 
vot din circumscripțiile 
electorale județene nr. 66 
Petroșani și 70 Petrila! 
Azi, din primele ore al® 
dimineții, CU TOȚII LA

La Bărbăteni, în zona vi
itorului centru civic al o- 
rașului Lupeni se află în 
diferite faze de execuție 
sute de apartamente. Mai 
multe blocuri și-au primit 
deja locatarii. Printre a- 
cestea se numără blocurile 
30, 34, 35, 37, 38. • Sînt 
blocuri care au trecut exa
menul comisiilor de recep
ție. Dar iată că pe adresa 
redacției primim sesizări 
prin care Uliii locatari re
clamă calitatea necores
punzătoare a Unor blocuri. 
Intr-o astfel de. sesizare

„un grup de cetățeni" din și responsabil al cbmitetu- 
blocul 30, relatează, printre lui cetățenesc al blocului 
altele, că „Subsolul blocu- 30 constatăm că faptele

lui este plin de moloz și 
inundat. Zile întregi apa 
rece nu curge, iar apa cal
dă nu se livrează conform 
progrâmului". împreună cu 
Grigore Bîrlan, miner con
tainer la I, M. Paroșeni

relatate în scrisoarea tri
misă redacției sîht reale. 
Subsolul de sub scara a 
III-a este inundat Nu pu
tem pătrunde înăuntru. De 
cinei luni, de cînd .blocul 
s-a dat în folosință, sesi-

Rezultatele întrecerii 
socialiste pe 4 luni 

în ampla și mobilizatoarea întrecere socialistă 
desfășurată ta toate colectivele de muncă din raza 
municipiului Petroșani, pentru înfăptuirea sarcinilor 
celui de-al doilea an al cincinalului calității și efi
cienței economice, în cele patru luni ale anului au 
fost obținute următoarele rezultate :

IN INDUSTRIA MINIERA
Locul I — întreprinderea de preparare a căr

bunelui Petroșani cu 4-196,6 puncte
Locul II — I. M. Vulcan cu + 92,0 puncte

ÎN RAMURA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
Local I — întreprinderea de reparații și între

ținerea utilajelor miniere Petroșani cu + 226,1 
puncte.
IN RAMURA APARȚINĂTOARE CONSILIILOR 

POPULARE
Locul I — Fabrica de morărit și panificație eu 

+ 167,5 puncte ,
Locul II — I. G. C. L. Petroșani cu +134 puncte.
Deoarece celelalte întreprinderi din cadrul 

C.M.V.J. și alte ramuri de aetivitate, nu au realizat 
minim 4 din cei 6 indicatori prevăzuțl in criteriile, 
stabilite, nu se clasifică ta întrecerea socialistă,

Transmisiune 
directă la radio 

șl televiziune
Mîine, în jurul orei 

11,00 posturile de ra
dio ți televiiiune vor 
transmite direct ceremo
nia sosirii guvernatorului 
general al Canadei Edw
ard Schreyer care, la;in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceauțascu, președintele 

Republicii Socialiste Româ
nia și o tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua, 
fcnpreună cu doamna Lily 
Schreyer, o vizită oficială 
in țara noastră.

Minerii harnicului co
lectiv condus do Ion 
Bud do la sectorul V el 
minei Vulcan, conținu- 
înd seria succeselor din 
trimestrul I 
luna aprilie 
ză energic

și din 
acționea- 

pentrn a 
spori și in con,tin«are 
randamentele și produc
ția fizică extrasă.

zările locatarilor către 
constructorii lotului Lupeni 
al T. C. Ind. Brașov au 
rămas fără răspuns. Con
structorii promit că vor lua 
măsuri și vor repara in-* 
stalația, dar nu se țin de 
cuvînt. ne infsrmează pre
ședintele comitetului de 
bloc. Mai mult chiar, con
structorii au rămas insen
sibili și după intervenția

Viorel STRAUȚ

(Continuare fn pag. a 2-aJ

înfrumusețarea 
localităților

Astăzi, pe șantierele gospodărești din toate 
localitățile Văii Jiului, vor continua acțiunile 
avînd drept scop întronarea ordinii și curățe
niei în incintele unităților -comerciale și ale , 
instituțiilor, pe șantiere, străzi și în cartiere. 
Lucrătorii sectoarelor de gospodărie comunală 
trebuie să intensifice activitatea de evacuare a 
reziduurilor aflate în unele cartiere.

■Oameni ai muncii ! Cetățeni ! Participați 
la acțiunile organizate pentru sporirea zestrei 

-de frumos și buna gospodărire a localităților !

1.
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l’ămtat mănos, rîvnit 
de multi, veniți înadins 
sau rătăciți spre poalele 
Carpaților lui Burebista 
și urmașilor săi, pămînt 
care rămhie suflet con
cret al românilor, fiindcă 
sub brazdele sale dăinuie 
saricile cu oase ale stră
bunilor, iar din sevele 
sale se înfruptă bobul de 
grîu, iată de ce vatra 
scu'mpă a neamului a fost 
apărată cu atîta îndtrji- 
re de oștenii lui Decebal 
sau Mircea, ai lui Ștefan 
sau Mihai, ai celorlalți 
martiri ai libertății nați
onale.

Veacuri de izbeliști 
iaduri de suliți și 
foc au secat cunu
nile lacrimilor. Tira
nul român a învățat insă 
uneltele să alinte, dar să 
și apere pământul scump, 
cu visul neatîrn&rii în 
suflet i s-au născut și fiii 
și nepoții.

Or, 9 Mai 1877 nu este 
o simplă dată in calen
dar, .ci pecetea a două 
milenii de luptă pe.alta
rul libertății.

9 Mai 1945 consfințește 
victoria deplină a po
poarelor Europei asupra 
flagelului nazist și prin 
jertfele sutelor de mii 
de ostași români care au 
răspuns simplu, ca și cum 
s-ar fi dus la ^plug sau 
la secerat, la chemarea 
țării și partidului, pre
cum străbunii lor.

Așa cum astăzi nu e- 
xistă vreo forță care să 
ne îngenuncheze sau să 
ne înfrîngă.

I se opune, precum gra
nitul munților, un întreg 
popor, condus cu înțelep
ciune și cutezanță de fiii 
săi cei mai vrednici și 
neînfricați, comuniștii.

Ion VULPE
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0 reușită expoziție 
filatelică

filatelic „Minc- 
Petroșani a or- 

în perioada 29 
- 5 nfai a.c., o 

de Întregimi

H

1

R

Cercul 
rul" din 
ganizat, 
aprilie - 
expoziție 
poștale și marcofilie, de
dicată luptei pentru pace 
și zilei de 1 Mai, Ziua so
lidarității internaționale a 
celor ce muncesc.

Prima de acest gen în 
municipiul nostru și în 
județul Hunedoara, expo
ziția a constituit un bun 
prilej de popularizare a 
acestor ramuri mai puțin 
cunoscute și practicate 

filatelici, de a 
cunoscute nu nu- 
colecționarilor, ei 
publicului zlarg.

I

ale 
face 
mai
Șl 
'frumusețea ț întreguri-
lor - poștale, : varie
tatea lor, rolul lor pro
pagandistic, realizat prin 
ancorarea în viața poli
tică, economică sau so
cial-culturala.

Expoziția a cuprins un 
număr de 51 fețe de pa
nouri cu circa 620 foi de 
album cu multe piese 
valoroase și rare. Au fost 
expuse colecții cu teme 
variate, printre care : 
„Minerit" de ing. Ion

Răspundem cititorilor
: • ELENA. IANC,

peni ;
i mistr,,
’’ zulta

î

Lu-
Din scrisoarea tri- 

redaeției noastre re
cii aceeași problemă 

sesizat-o unor organe 
centrale. Așteptați eu în
credere răspunsul pe care 
o să-1 primiți 
ranță.

■ NOI SPATII 
MERCIA LE. In nouj 
tru civic al orașului 
peni alături de noul 
gazin cu autoservire 
funcționează din 
an urmează să fie dată 
în folosință cea Sintîi 
unitate de mărfuri indus
triale — măgazii^ul de 
menaj. în prezent con
structorii au încheiat fi
nisările și se lucrează, la 
instalarea mobilierului și 
introducerea mărfurilor. ’

■ CONCURS. Azi la 
ora 10 clubul sindicatelor 
din Uricani organizează

care 
acest

I
I 
il 
I 
l

deCrăciunescu, „2 050 
ani de la crearea' primu
lui stat dac- centralizat" 
de ing. loan Vărășeț, 
„Fauna și flora din 
R. S. România" de Maria' 
Fejeș, „Sportul pe între- 
guri poștale" de Nicolae 
Popon, „Olimpiada ’80“ 
de elevul Alpar Feren
czy, „Istorie și marcofilie 
— România" de Tiberiu 
Svoboda și altele.

Cu ocazia expoziției a 
fost aplicată o ștampilă 
specială adecvată pe* setul 
de întreguri poștale în 
două culori cu tema „De
zarmarea și pacea în Eu
ropa", cod 0060—0065/82.

Expoziția s-a bucurat 
de un deosebit succes, fi
ind vizitată de un nu
meros public și grupuri 
de elevi de la școlile din 
localitate și va stimula 
constituirea mai multor 
colecții specializate cît 
și folosirea lor în expo
nate tematice și de su- 
biei:t.; • " ț

i

Nicolae POPON, 
președintele 

cercului filatelic 
„Minerul" Petroșani

t j 
î 
iI
i
î

• IOANA I'ODOR, Uri
cani : Cele relatate de dv. 
se pot publica numai 
contra cost la rubrica 
„mica publicitate". Dacă 
doriți acest lucru, veniți la 
redacția ziarului nostru 

sigu- (compartimentul admînis-

la căminul de nefamiliști 
din localitate un concurs 
„Cine știe cîștigă", pe/ 
tema „Partidul Gomunișt 
Român — stegar încercat 
al luptei pentru liber
tate",

■ COLOCVIU DE IS
TORIE. Sub genericul 
„Semnificația zilelor de 
8 și 9 mai în Istoria na
țională" lș compania de 
pompieri Petroșani a ti
vul loe un colocviu de

Constructorii
cadrul șantierului 1 Pe
trila al întreprinderii 
de construcții și monta
je miniere au raportat 
în primele patru luni 
ale acestui an îndepli
nirea sarcinilor de plan 
în proporție de 101,5 la 
sută. Ca urmare, în zo
na Petrila Sud sînt pre
gătite pentru punerea 
în funcțiune noi și im
portante obiective de 
investiții miniere. Este 
vorba de instalația de 
extracție și de stația de 
ventilatoare de mare 
capacitate. La punerea 
în funcțiune la termen 
a acestor obiective au 
adus o importantă con
tribuție lăcătușii din 
formația condusă de Pe
tru Albu, dulgherii și 
montorii de prefabricate 
conduși de Ioan Gheor
ghiu, precum și beto- 
niștii lui Vasile Boboc.

Reporterul nostru 
■ surprins în clișeul 

turat un aspect 
munca formației de 
tbniști condusă de 
munistul Vasile Boboc 
în zona Petrila Sud.

Locatarii blocului 9 din 
cartierul 8 Martie din o- 
rașul Petrila au muncit cu 
sîrg pentru a da o înfă
țișare cît mai plăcută îm
prejurimilor. în fața blo
cului e frumos, dar în 
spate... Mai acum un an 
s-a săpat un șanț pentru a 
se putea înlocui o porțiune 
de conductă defectă și de 
atunci șanțul a rămas ne
acoperit umbrind aspectul

fUrmare din pag. fj

administratorului Ioan Bu
da, de la E. G. C. E. Lu
peni. Ceea ce este mal în
grijorător însă, constructo
rs’. tratează cu aceeași lip 
să de răspundere și cele
lalte sesizâz loc tari
lor. Pe scara a III-a,. dato
ri'-ă unor defecțiuni la co
loana de instalații la eta- 
jeie IV și <’i, apa se scurge 

i a umezit pereții In a- 
partamentul locuit de fa
ne I a lui Vasile Pâșciu< 
este defect sifonul de la 
vană.' în apartamentul 40, 
io :u t chiar d consti u< tos. 
sejpregistrează, de aseme
nea, o 'defecțiune nereme
diată de luni de zile.

Maj mulți locatari cu 
care am purtat discuții Ia 
fața Jocului ni s-au plîns 
că de mai bine de două 
luni nu arde lumina pe 
casa scărilor. La sesizarea 
locatarilor, constructorii- 
instalatori de la Ț. I. M. 
București au venit, au 
constatat că releul este de
fect și au promis că îl 
vor înlocui. Dar pînă în 
prezent releul n-a fost în
locuit.

istorie organizat de Mu-1 
zbul mineritului în cola-1 
borare cu Grupul școlar | 
minier Petroșani. s

■ estivala cu...’
AUTOSERVIRE. S-au re
deschis (în sfîrșit!) gră
dinile de vară. Conform 
normativelor în vigoare, 
la grădinile de categoria 
I („Minerul" și „Parîn- . 
gul") produsele nu se ser- . 
vesc decît la masă. Rău • 
este că nu se întimplă ț 
așa pentru cu toți consu
matorii stau la rînd să-și 
ia o bere. Dacă e catego
ria I să Eie,„ „â-ntîia“ !

(urmart din pag. t) 
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la stînga la dreapta, 
poi de la dreapta spre 
Stînga.

Singurul ortac ce i s-a 
repartizat azi lui 
Kalman este ajutor mi
nier, un tînăr lung și 
subțirel, Ion Mălăima- 
re („înrudit cu actorul?" 
„Da. Sintem veri !"). Ion 
apropie o grindă, aduce 
stîlpi, cleme, bride, pre
gătește strîngători, cu
răță roca de pe lingă 
combină. Către sfîr.șitui 
schimbului, Geza Kal
man și ajutorul său pre
gătesc pllugile și saită 
apoi în puține minute 
grinda și stîlpii metalici. 
De-ar fi venit la șut și 
mucaliții aceia de mol
doveni și dacă goalele 
soseau la timp s-ar fi 
montat două rinduri de 
armături 1 Dar așa...

La ort și-a făcut 
pariția schimbul condus 

Sîngerean. 
dă clleva 

discută pe 
o schiță despre o gale
rie curbă. Se grăbește 
să ajungă la ziuă. Are

ce a 
altora, 

de la

Echipa de mecanici 
auto condusă de Con
stantin Gavrilescu, de 
la Autobaza de tran
sport a C.M.V.J., gara
jul Vulcan, execută lu
crări de revizii și repa
rații de cea mai bună 
calitate.

o inițiativă»

plăcut din jurul blocului. 
Firesc ar fi ca secția Pe
trila a E.G.C.E. Petroșani 
să remedieze ceea 
stricat din munca
Dacă tovarășii 
E.G.C.E. vor lua vreo ini
țiativă de astupare a șan
țului vor primi o mină de 
sprijin și din partea loca
tarilor. (Vasile VIIȘOREA-
NU).

Constatăm că apa rece 
curge la robinete. Locata
rii confirmă că problema 
ape <i”, m s ezolvat Dar 
aceasta numai în urma in
tervenției consiliului popu
lar I up ni,

în ■ ceea ce privește apa 
caldă problema nu e însă 

Cînd exigența lasă 
de dorit, suferă locatarii
rezolvată, în 'apartamentele 
locuite de familiile Ale
xandru Titlue, Gheorghe 
Glodaru, Stela I.aszlo, ni 
s-a relatat că de cînd s-au 
mutat in noul bloc apa 
caldă n-a curs la robinet 
devii de vreo 3—4 ori. „In 
cele patru luni a consu
mat aproape 2 000 de kilo
wați energie electrică de 
cele mai multe ori pentru 
că am folosit reșoul la în
călzirea apei" —- ne-a spus 
minerul Grigore Bîrlarn. 
Dacă înmulțim aceaștă ci
fră eu număr® de circ'a 
200 de familii din celelalte

I
I
I

• „CUPA PIONIE
RUL". Mîine de la ora 9, 
pe terenul Preparatorul 
din Lupeni, începe com
petiția de handbal „Cupa 
Pionierul", organizată sis
tem turneu, de-a lungul 
a trei duminici. Participă 
echipe din toate localită
țile Văii Jiului, .cîștigă- 
țoare ale primului loc în 
etapele orășenești.

• HANDBAfe. în cam
pionatul republican da

ședință
Geza Kalman estt unul 
dintre reprezentanții, 
minerilor în consiliu.

Așa se face că am a- 
flat doar puține despre 
acest brigadier' carie lu
crează în subteran NXde 
19 ani, are școala , IAi-

Performanță 
la orizontul 

360
peniului și „ 
i-a fost un miner 
din anii ’60, 
Golița.

La întrebarea 
să oarecum în s ispensie: 
cum se explică izbînzi- 
le deschizătorilor de dru
muri subpămîntene 
la orizontul 360 ? 
primit răspuns de 
sing, loan Rățulescu, 
ful sectorului de 
tiții 
nă, 
Te-ai 

de 
am 

la 
șe- 

inves- 
„Bfigadă omoge-

unită, disciplinată, 
convins face

blocuri care au fost date 
în folosință, ajungem la 
aprecierea pierderilor de 
energie electrică suportate 
din buzunarul contribuabi
lilor,, în ciuda voinței lor 
de a economisi. Pentru a 
vedea de e nu se livrează 
apa caldă conform progra

mului mergem la centrala 
termică nr. 2. Aici, fochis
tul loan Stan cu și ajutorul 
său . stăteau degeaba. „Nu 
avem cărbune. Cu ce să 
facem focul ?“, ne-au in
format fochiștii. Pe perete, 
la vedere se putea citi gra- 
ficul-program de livrare 
a apei calde. Dar ce folos ? 
Aflăm că uneori eîte 4—5 
zile lâ. rînd, CT-2 nU pri
mește cărbune. în schimb 
E.G.C.L. încasează lunar... 
taxele pentru* „livrarea a- 
gențului termic" de la toți 
locatarii. Și nu e corect 
Cineva trebuie să fie tras 

handbal rezervat juniori
lor băieții de la C.S..Ș. 
Petroșani întîlneșc dumi
nică, ■ de la ora 11, pe 
eei^de la C.S.Ș. Tg. Mu
reș, în deschidere,. me
ciul din campionatul ju
dețean feminin dintre e- 
chjpele Hidromin Petro- 
șanî -- Sănătatea Deva. 

lucrări de calitate. Oa
menii se ajută între ei, 
sînt prevăzători, nu au 
loc accidente. Geza Kal- 
măn este unul dintre 
cei mai buni brigadieri 
ai Paroșeniului. Un fapt 
important: el și ortacii 
săi au îndrăgit mecani
zarea. Nu ar mai lucra 
fără combină...

O confirmare a vred
niciei oamenilor conduși 
de Geza Kalman. La pre
luarea lucrărilor 
stratul 5, orizontul 
topografii au citit 
ruletă 103 metri liniari!

Deci, împreună cu or
tacii săi, Geza Kalman 
a reușit cea mai înaltă 
avansare obținută în a- 
prilie între toți deschi
zătorii de drumuri sub
terane din Valea Jiu
lui. Autorii performan
ței; în afara celor men- 
ționați, Vasile Călin, • 
Ion Petre, Nicolae Borș, 
Constantin Pristavu, Ni- 
eolae Pitea, Gheorghe 
Ciocan, Alecu Mănăsoi, 
Gligor Groapă și. Jăumi- 
tru Mariș. O mențiune : 
sînt incluși și cei tr 
.moldoveni pehlivani"!

răspundere pentru nea- 
urarea agentului termic. 

In exteriorul blocului 30 
fațada nu e tenouită. Gă- 

-urimari se pot vedea prin
tre planșee, Peștemn ca- 
b u ele tri de întrfraMjq- 
siune s-a turnat la intra
rea în bloc pe scara a IlI-a 
un pod de beton. Pe iîngă 
pereți zac tot felul de ma
teriale și sînt mări gropi 

! CU
re- 

mai 
din

E- 
tre- 
maî 
re

.....__ ... ___ mări ș
care trebuie acoperite 
pămînt. Dacă la 
eepție s-ar dovedi 
multă exigență, multe 

r ol le mele Ic ta ile r ar 
fi dinainte rezolvate, 
vident constructorilor 
buie să li se pretindă 
mult, să nu se admită 
cepția oricum. Dăm întru- 
totul dreptate opiniei for
mulate de minerul Grigore 
Birian i „Defecțiuni sînt 
multe. Bucuria noastră de 
a locui în apartamente 
noi. moderne este umbrită 
de acestea. Oamenii și Ie 

. rezolvă cum pot, Am fi 
■ preferat să mai așteptăm 

chiar și două luni, numai 
să ocupăm blocuri și a- 
părtamente finisate și pre
date ca lumea".

• FOTBAL. Pe tărimui I 
fotbalului doar un sin- | 
gur meci, din campiona- • 
tul județean ; îneepînd I 
cu ora 11 Minerul Uricani | 
întîlnește duminică re- ■ 
prezentativa preparatori- I 
lor dip.Petrila. !

întreceri de fotbal, sînt I 
preconizate între selecți- . 
onatele sectoarelor de la I 
I. M. Petrila, iar iubite-, ■ 
rii schiului vor urca spre I 
crestele încă înzăpezite a 
ale munților Paring și I 
Vîlcan. • J

i
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LUPTA CU FIERUL

ȘTI ATI C

De fa o duminica /
înainte de anul 1932 

fierăria Atelierelor Cen
trale Petroșani era am
plasată în aripa - estică, 
fiind prevăzută cu 6 vetre 
care totalizau 12 focuri. 
Exista un singur ciocan 
mecanic cu arc (Schmidt- 
Dusseldorf) cu berbec de 
225 kg.

După anul 1929, prin 
programul de centrali
zare, s-a prevăzut ca 
toate sfredelele necesare 
exploatărilor miniere din 
Vale să fie produse * la 
A. C. Petroșani. Pentru 
matrițarea floretelor 
capetelor de sfredel 
fost adusă o mașină

a fost comandat la firma 
Emunco lin ciocan matri- 
țor cu berbec de 300 kg. 
Plasarea și montarea a- 
cestuia a fost extrem de 
dificilă, avînd în vedere 
rezistența redusă a solu- 

nivelul ridicat al 
freatice. Toate a- 
au făcut ca mon- 

acestui important 
să se încheie abia

lui și 
pînzei 
cestea 
tarea 
utilaj

VALEA JIULUI 
vatră de istorie

Și 
a 

cu 
aer comprimat, Leyner 
50,,.produsă de firma In- 
gersol Rand Company din 
New York.

Abia în anul 1935 se 
face simțită o înviorare 
a activității fierăriei, 
pfte^Ffeșterea parcului 
de material rulant (vago
neți) al minelor, prin in
troducerea de tehnologii 
noi, de exemplu rambleul 
pneumatic. în programul menii își măsurau forțe- 
fierăriei intra de aseme
nea echiparea lucrărilor 
miniere cu elemente ne
cesare armării și susține
rii. ... .A A

Amploarea luată de teh
nologia de forjare în 
matrițe (gesenk) a făcut 
necesară completarea ma
șinilor cu atît mai mult 
cu cit ciocanul existent, 
reparat în repetate rîn- 
duri, nu mai făcea față 
cerințelor. La 22 mai 1935

în anul 1937. Fundamen
tul a fost astfel conceput 
și executat încît să nu 
permită propagarea șocu
lui mecanic.

Cazangeria era a doua 
mare secție în care oa-

le cu duritatea rece a 
metalului. ‘ La început, 
secția dispunea de o sin
gură ghilotină pentru 
tăiat tablă, produsă de 
firma Miiller în anul 
1898. Depășită fizic și 
moral, această mașină a 
fost înlocuită cu o foar
fecă combinată, capabilă 
să taie și să găurească 
table și profile rotunde, 
fabricată de Berlin Erfur- 
ter Maschinenfâbrik.

Construirea spălători-, 
. ilor, a pr^parațiilor de 
cărbune, a stațiilor de bri- 
chetaj, mecanizarea aba
tajelor și a transportului 
subteran, au creat un 
vast program de lucru 
pentru cazangerie. Ve
chiul depozit de materi
ale, transformat în hala 
de montaj devenise ne
încăpător, astfel că, pe 
vreme favorabilă, multe 
operații se desfășurau sub 
cerul liber. în asemenea 
condiții vitrege a fost e- 
xecutat întregul parc de 
1 500 vagoneți standard, 
care i-au înlocuit pe cei 
vechi, precum și rezer
voarele, conductele și con
strucțiile Preparației Pe- 
trila.

Anul 1934 s-a remarcat 
prin achiziționarea unei 
prese Pels de 400 tone.

Dintre lucrările cele
mai importante realizate 

amin- 
cu 

pen- 
pilo- 
Vul-

...la Salonul aviației de 
la Paris din 1910 au fost 
prezentate 12 tipuri de a- 
vioane, dintre care două 
erau românești, unul din
tre cele două aparate era 
un hidroavion-helicopter a 
cărui constructor era Du
mitru Brumărescu ?

...prima absolventă a Po
litehnicii din Berlin (1912) 
tete și prima ingineră din. 
Iromânia — Elisa Leonida

Zamfirescu ? Aceasta s-a 
remarcat apoi cu o valo
roasă activitate științifică 
în domeniul identificării și 
analizei unor variate re
surse naturale.

...în cîmpia Aradului au 
fost descoperite numeroase 
tezaure geto-dacice ? Ast
fel la Silindia s-au găsit 
730 de monede de argint 
pur (cel mai mare tezaur 
dip țară) Siștarovăț — 277, 
Chișineu-Criș — 263, Almaș

— 200, Temesești
Agrișul Mare — 132, 'Feniș
— 127, Cherelu.ș — 100, 
Toc — 47, Pecica — 37 și 
Arad —7 35.

...inginerul Dimitrie Leo
nida (1883—1965) a înteme
iat: Muzeul tehnic' ce-i 
poartă astăzi numele, la 
vîrsta de 25 ani ?

Blasfemie

l/mor in
■ — Tăticule, poți să te 
iscălești eu ochii incluși ?

— Firește !
— Atunci, te rog să în- 

chizi ochii și să semne/.i in 
carnetul de note.

★
Sofia ii reproșează soțu

lui :
— Te uiți numai la fot-- 

bal, la televizor și mie 
nu-mi acorzi nici o atenție. 
Precis nu ții minte nici 
data nunții noastre.

— Ba da, a fost în ziua 
cind a ci.știgat Jiul Cupa 
Romanici ia fotbal.

★
— Nu știți, tovarășa 

nescu este acasă ?

de această secție 
tim : transportoare 
raclete, rezervoare 
tru rambleu suflat, 
nii pentru conducta
can — Lupeni, construcții 
metalice pentru armarea 
puțurilor. electrificarea 
transportului Piscu -A A- 
ninoasa. . ,

Activitatea secției.. de 
cazangerie s-a intensificat 
după anul 1935.

— Va urma —
Valeria BUTULESCU

J

Un nou submarin 
mic american a fost lan
sat la apă. El a primit nu
mele de „Corpus Christi". 
Conferința episcopilor ca
tolici din Statele Unite a 
protestat împotriva acestei 
„blasfemii", cum a fost 
numită botezarea sus-zisu- 
lui submarin. Dar minis
trul american al marinei, 
John Lehmann, nu a de
zarmat : „Sînt sigur că 
semnificația religioasă a 
numelui 
nostru «Corpus Christi»- 
con tri hui la un i ta tea
pacea între oameni și 
aceasta se . va reflecta 
supra activităților profesi
onale ale căpitanului și e- 
chipajului". Aferim 1

Culese de
Ing. Ilie BREBEN

și recreere

10-

— Care?.căci sînt două 
surori !

— Cea care are un frate 
la Tg. Jiu 1
I ' , ■ Ac

Socrate a fost consultat 
de un prieten, aflat în

„Sînt
religioasă
submarinului

va
și 
că 
a-

Cronică nerimată (64)

pragul unei hotariri 
portante :

Ce sa fac ? sa mă că
sătoresc sau nu?-

— O, scumpul meu amic! 
Iți va fi totuna. Ori te că
sătorești,- ori rămîi burlac, 

ai săpeste zece ani tot 
regreți!

Profesorul se 
peste catedră și 
pe cei din amfiteatru;

— Cine poate să-mi dea 
un exemplu de adaptabili
tate a corpului uman ?

— Eu, ridică mîn^ o stu
dentă. Vecina mea s-a în
grășat în ultimul semestru 
cu
ȘÎ

treisprezece kilograme 
nu i-a plesnit pielea !

Culese de
D. R. GALAȚAN

Admirabil.' Ați văzut cu cită promptitudine a 

Zicea un prieten : Să nu te crezi urs, de îndată 
ce ai ajuns la miere.

Cii un ochi la slănină și cu altul la benzină.
Licuriciul sclipea incendiar pe fundalul auto

criticii.
Noaptea stau cu fața la stele. Ne privim reciproc.
Ohm avea dreptate. Intensitatea unei iubiri este 

invers proporțională cu rezistența opusă.
Săpunul Fa este atît de bun incit este suficient 

să te speli o dată la două săptămîni. -
B.'VALERIU

la I. M. Lonea, echipa de 
zidari Victor Voicu de la 
E.G.C.L. Petrila, mecani
cul Iosif Bacsay de la 
U.F.E.T. Lonea, losif Vuc 

preparație, Ion. 
Basanete, Dumitru Cîm- 
pcanu. Victor StojcOiu. 
numeroși elevi de Ia Li
ceul industrial ce au să
dit un mare număr de 
pomi, puși la dispoziție 
de ocolul silvic Petroșani.

Din discuția avută cu . 
tovarășul loan Bunea din

Pe malul Jiului de Est, 
în Petrila, a fost inaugu
rată o frumoasă zonă de 
agrement, unde locuitorii 
orașului vor putea petre- 
<_ ... ..I .
recreere.' Rod al colabo
rării tuturor întreprinde
rilor din zonă, noua bază 
de agrement dispune de 
o frumoasă estradă unde 
vor evolua în fața specta
torilor formațiile cultural 
artistice ; pentru desface
rea produselor de cofe
tărie, patiserie, produc- .cadrul serviciului gos- , 
ție proprie gustări și 
băuturi, au fost constru
ite 6 tonete ; clădirea 
fostei stații de transfor
mare, de lingă calea fe
rată, a fost reamenajată 
și I.C.S.A. și A.P. Petro- .
șani a deschis aici o nouă bazine de 
unitate ce se compune 
dintr-o sală de mese cu 
peste 100 locuri, salon de 
recepție și terasă, '

Dintre numeroasele for
mații de lucru care au 
contribuit la definitivarea 
noului .loc de agrement, 
amintim echipa condusă 
de Ion llea de la prepa- 
rația Petrila, care a 
construit podul ele acces 
peste Jiul de Est ; echipa 
maistrului Mihăi Mure- 
șan de la mai
strul Sabin 
la Fabrica 
echipa

ce reconfortante clipe de de la

podănie al Consiliului 
popular al orașului Pe- ; 
Irila, am aflat că în 
perspectivă sînt prevăzute ; 
ample lucrări de extin- \ 
dere a acestei zone de a- / 
grement. Se vor con tru i 

; înot, terenuri 
de volei, handbal, tenis, 
ide cîmp, mese pentru te
nis de masă. Se află în

-eurs.de amenajare o ,riu-. . 
porcărie de peste 100 mp, 
avîndu-se în vedere să 
specialitatea casei și a ' 
bucătarului de la restau- j 
rantul agrementului sini , 
mîncărurile preparate ..lin i 
ciuperci. în, fază de fina
lizare se află o terasa, 
tinde se vor organiza ac
țiuni < ......__ _
pentru tineret și 
teci cu 
noutăți muzicale.

Gazdele noii baze de 
agrement, tînăru] colec
tiv al unității 303 compus 
din Ana Lăcătușu, Ionel 
Maria și . Irina Nagy, 
condus de Ionel Tunarul 
și-au început, activitatea, 
hotăriți fiind de a asigu-

, Ea,.condiții op.time tuturor 
oaspeților, pentru ca in
tr-adevăr această zonă 
fie considerată o oa 
liniște și recreere.

Text si lo lo :
Ștefan NEMECSEK

ctiiturălieducațive 
diseO- 

prezqntare de

Codarcea de 
de - mobilă, 
t rdeletfn de

apleacă 
întreabă

Pe cale de dispariție - leii
Leii, odinioară temuți! regi ai junglelor Africii, 

au rămas atît de puțini pe continent, încît chiar unii 
africani fac cunoștință cu ei abia în... parcurile zo
ologice din Europa. Cind un grup de cineaști ame
ricani a poposit pentru filmări în satul kenyan Nau- 
vasha, renumit în trecut pentru desele atacțiri ale 
fioroaselor fiare, a fost nevoie să fie adus un leu 
din... California.

BICICLETA AMITBIE
O ■ firmă australiană a 

construit a bicicletă amfi- 
bie. Roțile ei din spate au 
cauciucuri și camere foar
te umflate, asigurînd 
tirea. Pe spițele lor 
montate palete, care 
stituie dispozitivul de
pulsare, Roata din față a- 
sigură — prin manevrarea 
ghidonului — direcția de 
mers a năstrușnicului ve
hicul.

plu- 
sînt 

con- 
pro-

ik.MtUi BARBU

Sa știți că apa sâmbe
tei nu-i o apă oarecare 
său ceva fantastic, o po
veste de adormit copiii. 
Ea curge peste tot acolo 
unde... izvorăsc neglijen
țele, indiferența șinepă
sarea. Iată o hartă a an
cestor rîuri, creionată in 
activitatea de toate zilele.
— La noi, îmi spune 

unul, trece chiar prin 
curtea întreprinderii. A 

la vale vreo 20 ele 
de ciment uitați de 
toamnă...
Cum vine asta ? — 

mă nedumiresc.

— Ne-ani dus la tova- 
rășu’ director cițlva din 
brigadă și i am propus 
să scoatem fierul vechi 
de la orizontul 16, l-am 
prezentat și echipa care 
urma să lucreze. ’

pozitate .sub cerul liber...
Am privit. Erau tot ce 

vrei și ce nu vrei. Ince- 
pind de la sîrmă, profile 
și alte laminate și ternii- 
nînd eu o betonieră de 
cîl'evă tone. In... aval, iată

Foileton

Apa sîmbetei

— Păi, cum să vină ! ? 
...Cind a început șă con
struiască magazia, a adus 
iutii cimentul. Cind au 
sosit bolțafii, cimentul 
era stană de piatră. Știți 
dumneavoastră cum vine. 
Cind e una, nu e alta...

Aflu cu stupoare că 
apa aceasta mirifică a 
trecut o dată chiar prin 
biroul directorului. Nu, 
nu s-a udat covorul per
san, n-aveți grijă! Mi a 
povestit' iiașu’ Fănică i

— Vouă vă arde de 
fier vechi ? — a zis el. 
Vreți să pierdeți vremea 
pe galerii ?

Au plecat dezamăgiți. 
„Mai bine să se ducă pe 
apa sîmbetei fierul!", a 
zis un coleg de-al lui 
Fănică, Și s-a dus pentru 
că a rămas îngropat a- 
colo sub pămînt. ,

— Apa sîmbetei traver
sează exact pe la ni^lo- 
cul șantierului nostru, 
mi-a explicat Costică Zi
darii. ~ 
digul

Da, da, vite Colo 
de materiale de-

și lacul de acumulare 
cu... apa sîmbetei. Pe el 
plutesc scinduri și du
lapi.

— De doi ani sînt în 
poziția asta! îmi explică 
cineva aflat întîmplător 
pe acolo. Nu se atinge 
nimeni de ele. Așteaptă 
să sece apa, a venit răs
punsul de la persoana 
ocazională care însă pă
rea că nu-i este indife
rentă situația.

Pină și la casa de cul
tură am auzit vorbin- 
du-se de apa sîmbetei.

Intr-un text de brigadă. 
Cică unii cheltuiesc banii 
statului pe de-a pomana. 
Cu sutele și milioanele... 
„Pe la noi prin cercetare/ 
Banii curg șuvoi la va
le..." spun ve/surile. Apoi 
în strofa a doua se vor
bește de comerț. Au 
căzut .și ei în valuri.

•— Ăștia nu știu multe .• 
ne-a declarat un... pliițaș 
de pe apa sîmbetei. Nn 
responsabil a btîgat mina 
în sacul cu bani pină la 
umăr.„ Cică era 
se-nece. B-au salvat cble-' i 
gii, dar nu l-a iertat con
trolul, Cică-l luase 
sîmbetei...

— N-am crezut că 
asta îi atît de mare, 
spune colegul de breaslă. 
Păcat că nu se îneacă 
toți care aruncă banii pe 
valurile sîmbetei...

Cită dreptate are

Val. URICANEANU
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SAN JOSE 8 (Agerpres). 
— Ea San Jose a avut loo 
un schimb de mesaje în
tre președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii 
Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, cu ocazia instală
rii sale în funcție.

Schimbul de mesaje a 
avut loo cu ocazia primi
rii de către președintele

Hotărîrea guvernului britanic
LONDRA 8 (Agerpres). 

— Guvernul britanic a a- 
nunțat că orice navă de 
război sau avion militar 
aparțintad forțelor armate 
argentiniene care va de
păși o limită de 12 mite 
marine de la țărmul Ar
gentinei va fi considerat 
„ostil și susceptibil de a fi 
tratat în consecință* — a 
declarat, la Londra, purtă
torul de cuvînt al Ministe
rului Apărării al Marii 
Britanii, transmit agențiile

Protestul oficial al Argentinei 
de Securitate

la Consiliul

națiunile UNITS 8 
(Agerpres). — îutr-o scri
soare adresată președinte
lui în exercițiu al Consi
liului de Securitate, Argen
tina a declarat noua blo
cadă Instituită de Marea

■a

PE SCURT O PE SCURT M PE SCURT
POTRIVIT DATELOR 

publicate la Wiesbaden de 
către Direcția de statistică 
din Bonn, nivelul prețu
rilor a crescut, în cursul 
lunii aprilie în R. F, Ger
mania cu 5 la șută în com-

Luis Alberto Monge a to
varășului Petru Enache, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care participă 
Ia ceremoniile de instalare 
a noului președinte costa- 
rican, în calitate de repre
zentant al președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Primirea și convorbirile 
s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

internaționale de presă. 
Hotărârea a Intrat ta vi
goare vineri, a precizat el, 
menționtad că rațiunea a- 
doptării unei asemenea 
poziții este determinată de 
apropierea bazelor argen
tiniene față de flote ex-i 
pediționară britanică și a 
distanțelor foarte miel pe 
care ar trebui să Ie stră
bată forțele argentiniene 
pentru a ataca navele bri
tanice din Atlanticul da 
sud.

Britania împotriva nave
lor șl avioanelor de răz
boi argentiniene drept „ile
gală și punînd ta pericol 
securitatea țării* — infor
mează agenția France 
Presse, în legătură cu 

parație cu aceeași perioa
dă li anului trecut. Indi
cele de creștere a prețu
rilor la produsele aiimen? 
tare a fost de 5,1 la sută. 
Au crescut, de asemenea,

Vizita 
tovarășului 

Nicu Ceaușescu 
în Thailanda

BANGKOK 8 (Agerpres).
■ In cadrul vizitei pe 

care o întreprinde ta 
Thailanda, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.G. 
al U.T.C., președintele Co
mitetului consultativ al 
ONU pentru Anul Interna
țional al Tineretului, a a- 
vut convorbiri cu Kasem 
Kasemsri, subsecretar de 
stat la Ministerul de Ex
terne, și Kamchorn Brah- 
mavan, secretar general ai 
Biroului Național al Tine
retului,. "

Declarația ministrului 
argentinian al apărării

BUENOS AIRES 8 (A-
gerpres). — Ministrul ar
gentinian al apărării, A- 
madeo Frugoli, a declarat, 
în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la 
Buenos Aires, că extinde
rea de către Marea Bri
tanic a „zonei de exclusi
vitate aero-navală* pînă la 

T2 mile de Ia țărmul con
tinentului sud-ameriean re
prezintă „un act de inflexi
bilitate ți intransigență" 
din partea acestei țări 
relatează agenția EFS.

înnoua măsură britanică 
Atlanticul de sud, Argen
tine a adresat un protest 
oficial Consiliului de Secu
ritate și reuniunii consul
tative a miniștrilor de ex
terne din țările membre 
ale OS A.

chiriile și tarifele la elec
tricitate. r

LA SFÎRȘITUL lunii a- 
prilie. Partidul Comunist 
Italian număra 1 594 360 
membri, dintre care apro
ximativ 57 000 nou-inscriți, 
SC arată intr-un comunicat 
al Secretariatului PCI, ci
tat de agenția IPS,

Apelul Comitetului 
Executiv 

al Consiliului 
International 
al Uniunilor 
Științifice

PARIS 8 (Agerpres),. - 
La Paris s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Comite
tului Executiv al Consiliu
lui Internațional al Uniu
nilor Științifice —. organi
zația internațională negu
vernamentală din care fac 
parte principalele instituții 
științifice naționale din 
numeroase state. în inter
vențiile lor —■ relatează a- 
genția TASS — participan- 
ții au exprimat îngrijora
rea oamenilor de știință 
din întreaga lume în le
gătură cu situația deosebit 
de gravă care s-a creat ca 
rezultat al escaladării con
tinue a cursei înarmărilor, 
într-un apel adresat celei 
de-a doua sesiuni speciale 
a Adunării Generale a 
ONU consacrată dezarmă
rii, care se va desfășura ta 
luna iunie, participant!! 
subliniază că singura cale 
care poate duce la salva
rea umanității este înceta
rea cursei înarmărilor, de
zarmarea, inclusiv reduce
rea stocurilor de arma
ment nuclear mergînd pînă 
la distrugerea totală a a- 
cestuia.

■î

Ancheta P. C. Italian 
în problema 
terorismului

ROMA 8 (Agerpres), 
într-o conferință de presă 
desfășurată la Roma, se
cretarul general al Parti
dului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer, a pre
zentat rezultatele unei an
chete desfășurate da PCI 
în problema terorismului 
ta Italia, subliniind nece
sitatea mobilizării tuturor 
forțelor sfatului, precum și 
a organizării! unor acțiuni 
de masă pentru combate
rea grupărilor extremiste. 
Inclusiv a Mafiei, relatea
ză agenția ANSA. El a ară
tat că au fost chestionate 
136 000 de persoane din 34 
de provincii ale Italiei, din 
care 96,3 la sută an apre
ciat că terorismul repre
zintă una din cele mai 
grave probleme ale țării.

PETROȘANI — 
iembrie: Comoara 
lacul de argint; Unirea: 
Non stop. •

PETRILA i Lupii mă
rilor.

LONEA: Echipajul,
I-II.

ANINOASA: în cău
tarea chibriturilor.

VULCAN — Luceafă
rul i Iubirea are multe 
fețe, I-II.

LUPENI
Vulcanul;
Căpitanul răzbunării.

URICANI: 
naștere a unui 
varșovian.

— Cultural: 
Muncitoresc:

Ziua de
tînăr

10 MAI
PETROȘANI: 7 No

iembrie : Saltimbancii; 
Unirea : înainte de zbor.

PETRILA : Lupii mă
rilor. .

LONEA: Tinerețea
tatălui meu, -

VULCAN — Luceafă
rul : Comoara din lacul 
de argint.

LUPENI — Cultural: 
Marea baie nocturnă,

URICANI: Socrul.

TV

9 MAI

8,00 Teleșcoală.
8,40 Omul și sănătatea,
8,55 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzică.

10,50 Viața satelui.
11.45 Lumea ebpiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16.45 Itinerar cehoato- 

' vac — reportaj.
17,15 Telesport. Rugbi i 

România — URSS, 
Repriza a Il-a,

17,55 Imagini canadiene
— documentar.

18,10 Călătorii spre vi-

DE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Șl TELECOMUNtCATMlOR

mului ta zona lacului de 
acumulare Turnu, de, pe 
Valea Oltului. ‘ Vt

Conducătorii auto sînt 
rugați să respecte indi
catoarele rutiere instala
te la Veștem și Rimnicu

Direcția drumurilor din 
Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor 
reamintește celor intere
sați că pe drumul națio
nal nr. 7 între Căciulata 
și Brezoi circulația publi
că este închisă pentru
toate categoriile de vehi- Vîlcea. 
cule, ica urmare a lucră- i
riior de deviere a dru- (Agerpres)

Itor. Concurs pio
nieresc.

19,00 Telejurnal.
19.30 9 Mai — Ziua 

independenței, Zi
ua victoriei asupra 
fascismului. Docu
mentar.

20,00 „Te apăr șî te 
ctat, patria mea". 
Spectacol literar- 
muzical-coregrafic.

20,50 Film artistic I 
„Deșteptarea 

■< României
22,10 Telejurnal. Sport.
22.30 Anotimp eroic. E- 

misiune muzical- 
coregrafică.

10 MAI
In jurul orei 11,00 — 

Transmisiune directă de 
la Aeroportul Otopeni: 
Ceremonia sosirii gu
vernatorului general al 

Canadei, Edward Schre
yer care, la invita

ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Rep Oblicii • Socialiste
România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vă #*■' 
fectua, împreună cu 
doamna Lily Schreyer, 
o vizită oficială în țara 
noastră. - - 
15,00 Emisiune în lim

ba maghiară.
17,50 1001 de seri. 
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 TelejurnaL
20.30 înalt mesaj de 

pâce, prietenie și 
colaborare. Vizi
te tovarășului

. Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu to
varășa Elen* 
Ceaușescu în Gre
cia. :

31,05 Â patriei cinstire 
— moment poetic. 

21,15 Orizont tehnico» 
științific,

31,40 Roman foileton i 
„La barraca". Ul
timul episod.

22,20 Telejurnal.
22.30 Albumul prefe

rințelor. muzicale

z
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In cursul Congresului 
consacrat combaterii ■ foa
metei ta lume, desfășurat, 
recent, la Roma, partici- 
panții au recunoscut în 
unanimitate că, în afară 
de livrarea ajutoarelor a- 
limentare de urgență, este 
necesar să se adopte mă
suri susceptibile să ducă la 
sporirea producției agroa- 
limentare ta țările în curs 
de dezvoltare. La acest 
congres, de natură., esenți
al tehnică, ău fost repre
zentate 22 de țări, între 
care țări producătoare de 
petrol din Orientul Mijlo
ciu (Arabia Săudită, Ku
weit și Emiratele Arabe 
Unite). Australia, Canada, 
Finlanda, SUA, Japonia, 
Norvegia, Noua Zeelandă, 
Suedia si Elveția. Au fost 

, prezenți, de asemenea, de
legați din partea tuturor 
organizațiilor internaționa
le specializate, printre care 
FAO. F1DA. UNICEF și 
UNCTAD.

Scopul principal ai con
gresului a fost de a sensi
biliza guvernele țărilor 
furnizoare de ajutoare ali
mentare pentru a interveni 
mai concret și realist împo
triva foametei. S-au con
venit acțiuni concrete în

„Foametea în lume"
* ' i- ..

vederea viitoarei conferin
țe internaționale pe tema 
foametei, care se va ține 
la Roma în toamna aces
tui an, la nivelul miniștri
lor de externe. într-o con
ferință de presă organizată 
la sfîrșitul congresului, 
Giorgio Giacomeili, direc-

Din presa străină
(Agențio ANSA)

tor general al Departa
mentului italian al coope
rării pentru dezvoltare, a 
declarat că lupta împotri
va foametei nu trebuie să 
fie „un gest de caritate* 
iar „ajutorul dat celor care 
mor de foame trebuie să 
fie dat Intr-adevăr celor 
care stat amenințați de a- 
cest flagel", tațelegînd prin 
aceasta că țările bogate au 
datoria să ajute țările să
race indiferent de regimu
rile politice ale acestora de 
pe urmă.

O discuție aprofundată 
și realistă asupra lacune
lor sistemului actual de 
ajutoare acordate țărilor 
ta curs de dezvoltare a

permis participanților 
congres să tragă i 
concluzii concrete. Astfel, 
s-a hotărât că, pentru a fenomenul 
face mai eficace acțiunea 
țărilor furnizoare de aju
toare alimentare, sînt ne
cesare o mal bună armo
nizare a ajutorului, pre-

îiția «ii n a « ițîii * * * '•

la le, că, ta Prezent, ta lume,
anumite există peste 800 milioane

de persoane afectate de 
subnutriției. 

Asia fiind continentul cu 
cel mai mare număr de 
subalimentați (375 milioa- 
nc) - în timp ce în Africa 
numărul înfometaților se 
ridică la 225 milioane. De
osebit de dramatică. pe 
continentul african, se pre
zintă situația in regiunea 
Sehel. în 78 de țări din 
lume, rata de creștere a 
producției alimentare este 
inferioară cererii, iar 60 
dintre aceste țări au rata 
de creștere a producției 
alimentare sub nivelul ra
tei de creștere demografi
că. în Africa, producția a- 
limentară pe locuitor a 
scăzut, în anii ‘60, cu 7 Ia 
sută, iar in anii 70, cu 15 
la sută, și degradarea con
tinuă. Importurile alimen
tare ale țărilor în curs de 
dezvoltare sînt in creștere 
constantă : 20 milioane
tone de cereale in anii '60, 
peste 50 milioane tone în 
anii 70, prevăzîndu-se ca 
aceste importuri să atingă 
200 milioane de tone Ia 
sfîrșitul anilor '80.

cum și instaurarea unui 
dialog peimanent cu țările 
beneficiare. S-a convenit, 
totodată, că este impor
tant să se instaureze un 
„spirit nou" atît din par
tea țărilor furnizoare, cit 
și a țărilor beneficiare. 
Aceasta ta vederea creării 
premiselor susceptibile să 
permită recurgerea la cele 
mai bune forme de coope
rare : bilaterale, multila
terale (prin agențiile .spe
cializate ale ONU) sau prin 
Intermediul organizațiilor 
internaționale neguverna
mentale. în cadrul congre
sului au fost exami
nate numeroase puncte 
stabillndu-se, printre aite- (A ger preș)

la

încadrează de urgență

ȘEF BIROU, aprovizionare-desfacere

- INSTALATORI — instalații termice și 
sanitare

încadrarea se face în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 57/1974 și JLegîi 12/1971. 
Informații suplimentare Ia telefon 70220.

Mica publicitate
VÎND casă, preț conve- sțiada Morii, nr. 4, Pe- 

nabil, cu două camere, troșani. (649)
anunț de familie

unuiVasilca Traian, anunț cu durere împlinirea 
an de la dispariția scumpului meu tată

VASILCA CONSTANTIN ..
Amintirea lui va cămine vie in inima mea. (650)
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