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COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI
Comuniștii, oamenii muncii din Valea Jiului au ur

mărit cu deosebit interes și profundă înîndrie patriotică, 
vizita făcută de Dumneavoastră în cele 
eveniment politic de largă rezonanță în 
nală, demonstrînd contribuția eficientă 
creierea unui climat de pace, prietenie 
lume.

Odată cu adeziunea noastră față de rezultatele vizi
tei delegației de partid și de stat, ne exprimăm recunoș
tința fierbinte față de Dumneavoastră mult stimate tovaj 
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai credincios, mai devotat 
fiu al poporului român, militant activ pentru strîngerea 
relațiilor dintre toate țările lumii, pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, vizita Dumneavoastră înscriin- 
ilu-se ca o nouă și luminoasă pagină în cronica prieteniei 
poporului român cu popoarele africane.

Convorbirile purtate, ale căror rezultate sint sintetizate 
in declarațiile comune, constituie un important prilej de 
reafirmare a hotărîrilor partidului și statului nostru de 
a dezvolta legăturile de prietenie și colaborare cu toate 
țările lumii, indiferent de orînduire, mărime și potențial, 
pe baza respectării independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile altor țări, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc. Tocmai pe baza acestor 
principii se clădesc relațiile României socialiste cu ță
rile africane vizitate, ele constituind o pildă vie de colabo
rare între popoare libere, dornice să-și hotărască ele în
sele cum să-și rezolve problemele, să-și făurească pro
priul destin. Sentimentele de prietenie și solidaritate, ma
nifestate spontan și fierbinte, care v-au întîmpinat în 
Africa, sînt dovezi elocvente ale prestigiului internațional 
pe care și l-a făurit și consolidat România socialistă, pres
tigiu la a cărui formare activitatea neobosită a Dumnea
voastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
este hotărîtoare.

In 
Jiului, 
pentru 
X-lea, 
etapă a țării noastre de 
tilateral dezvoltate.

Strîns uniți în jurul 
Central, în frunte cu 
general, vă asigurăm că ne vom mobiliza toate capacită
țile constructive și elanul creator pentru a da înfloritoarei 
noastre industrii și mai mult cărbune, pentru a contribui 
cu eficiența mereu sporită la progresul, prosperitatea și 
prestigiul scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

8 țări africane, 
viața internațio- 
a României la 
și colaborare în

perioada vizitei recent încheiate, minerii Văii 
toți oamenii muncii, au acționat cu toate forțele 
transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al 
pentru realizarea sarcinilor ce Ie revin în actuala 

făurire a societății socialiste mul-

partidului, a Comitetului său 
Dumneavoastră, tovarășe secretar

COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID 
Petroșani

A trecut destul de multă 
vreme pînă cînd am re
ușit să-l cunosc cu a- 

devărat pe Ion Jocea. Deși fe
lurite împrejurări ne aduseseră 
unul In vecinătatea celuilalt, de 
fiecare dată se strecura cum
va neobservat, își îndeplinea 
sarcinile în modul cel mai fi
resc cu putință, pentru ca apoi 
să continue să se confunde cu 
grupul din care făcea parte și 
pe care, în realitate, printr-un 
flux imperceptibil, îl anima.

Alegerea sa în funcția de se
cretar al organizației U.T.C. 
nr. 5 din cadrul E.M. Uricani 
a constituit evenimentul feri
cit care i-a determinat „ieșirea" 
din anonimatul - desigur apa
rent — în care părea absorbit. 
Departo de a fi o surpriză, op
țiunea aceasta nu constituia 
decit actul de voință al unor 
tineri care îl înconjurau pe cel 
de-o virstă cu ei, cu respectul

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOI CEAUȘESCU 
ÎN PIEȚE ALE CAPITALE 5
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Acțiuni 
de vacanță

® VIZIONARE COLECTIVA

La cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani are loc, astăzi 
dimineață, o vizionare colectivă 
pentru elevii mai multor școli din 
localitate, a filmului artistic „B.D. 
la munte și la mare". In zilele 
următoare vor avea loc 
vizionări colective pentru 
rii și elevii din 
filme adecvate 
pârilor lor.

© SERBARE

Petroșani, 
vîrstei și

și alte 
pionie- 
a unor 
preocu-

C1MPENEASCA

Astăzi dimineață, la Dealul Bo
bii, în localitatea Vulcan, sute de 
pionieri și școlari se întîlnesc în 
cadrul reconfortant al naturii, la 
o serbare cîmpenească unde vor 
cînta, dansa și se 
aer liber.

Acțiunea este 
Consiliul orășenesc 
ganizației pionierilor.

vor distra în

organizată de 
Vulcan al or-

După cele peste 2 000 tone 
de cărbune date peste plan de 
la începutul acestui 
prezent cu brigada 
nil Vasile Mereuță 
torul III ai minei 
pare într-adevăr, 
Iată-1, după ieșirea din șut, în- 
dreptîndu-se spre baie.

an pînă-n 
sa, mine- 
de la. sec- 
Aninoasa, 
mulțumit.

Probleme psiho-sociale ale unităților miniere

IWSIRUL FIINIER Șl CLIMATUL 
SOCIAL ÎN ÎNTREPRINDERE (III)A

Maistrul minier este un factor cu 
importante funcții de răspundere. El 
este o „răspîntic" de unde pornesc 
două drumuri : unul înspre condu
cerea sectorului pe care o informea
ză asupra procesului de producție, 
altul înspre echipe și brigăzi, că
rora le transmite dispozițiile și in-

Modalitatea simplă
a împlinirilor

total acordat celor mai vîrstnici 
ca ei...

Fără să vreau, după ce l-am 
cunoscut 
maginei 
noțiune, 
recunosc 
tate. Și 
cît de-a 
a urmat, 
au fost 
reproșul 
„La cei 24 de ani ai săi este 
unu! din muncitorii de bază ai 
atelierului minei. Nu îmi ima
ginez că ar putea să mă 
mulțumească cu o lucrare, 
ar putea comite un act de 
disciplină. De la unul ca 
credeți-mă, băieții din jur 
ce învăța". Este mărturisirea 
maistrului mecanic, Traian Nan 
care, cu binecunoscuta exigen
ță nu se arată de 
darnic în laude.

Urmare a stimei 
bucură, comuniștii 
sectorului l-au primit de curînd 
în rîndurile lor : cu unanimi
tate de voturi, confirmind ima
ginea care începe să se for
meze...

Văzîndu-I deseori concentrat 
asupra mecanismelor cărora în
cearcă mereu să le redea viață 
sau văzindu-l în mijlocul tine
rilor conturînd o nouă inițiati-

mai îndeaproape, i- 
sale i-am asociat o 
oarecum pretențioasă, 
: aceea 
nu fără
lungul 
părerile 
niciodată umbrite de 

acuzator al cuiva...

de unanimi- 
temei, intru- 

timpului care 
elogioase nu

ne- 
că 
in
el, 
au

obicei prea

vă, mi-am pus involuntar în
trebarea : de unde această 
grabnică maturizare, acest e- 
chilibru în a gîndi și 
na ?

...Nimic senzațional 
grafia lui : copilăria 
trecut-o pe plaiuri gorjene, ur
mată de școala profesională 
de mecanici auto, doi ani de 
ucenicie în construcții la Timi
șoara și apoi - orașul pe ca
re l-a adoptat și a cărei virstă 
o are - Uricaniul...

„In viață ai nevoie să întil- 
nești oameni pe care să-i poți 
lua ca model - se destăinuie 
renunțînd pentru moment la o- 
bișnuita-i cumpătare verbală. 
Din fericire, am avut și eu un 
asemenea 
maistrului 
care m-a 
ani „de meserie". Tînăr, price
put, aducea întotdeauna cu el 
in uzină un sentiment de ma
re siguranță, cunoștea mult, 
lingă el te simțea-i ca pe un 
pămint solid... Și mai avea ce
va : un farmec și o bunăvoință 
care ne făcea pe noi, cei și 
mai tineri, să-l privim cu ne
mărturisită admirație. Și acum,

a acțio-

in bio- 
și-a pe-

om în persoana 
Cornel Limbășan, 
îndrumat în primii

B. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-a)

In următorul număr al ziarului nostru, 
care apare marți, veți putea citîs

® Un articol ce tratează proble
me privind rolul dinamizator al a- 
dunării generale asupra întregii vi
eți a organizației de partid — (con
cluzii pe marginea unei cercetări 
sociologice).

9

Turnu Seve-

©

re“, 
dine".

Rubrica „In reverber". 
Jurnal de vacanță.
Rubricile : „Informații utilita- 
„Aflăm de la organele de or-

®‘ Ziarul publică o pagină de 
SPORT în care veți putea citi: cro
nica meciului de fotbal Știința Pe

troșani — M.E.V.A.
rin; cronica meciului de handbal 
Știința — Gloria Arad; „Azi vi-1 
prezentăm pe Gogu Tonca"; rubrica 
„Săptămînă ilustrată"; „Ar fi fost 
prea frumos" de Ion ȚIRIAC și Ilie 
NĂSTASE — note de lector; știri 
diverse din actualitatea sportivă in
ternă și internațională.

®‘ In ziar veți putea, de aseme
nea, urmării cele mai proaspete te
legrame externe sosite prin telex, 
informații și reportaje despre eve
nimentele zilei din viața internă și 
internațională.

S 
H 
a

dicațiile privind sarcinile de lucru 
și efectuarea operațiilor concrete de 
muncă. Ca urmare, poziția maistru
lui în cadrul exploatării miniere 
este toarte importantă, deoarece de 
informațiile lui depind măsurile și' 
dispozițiile ce se dau, iar de modul 
lui de comportare, de modul cum 
știe să se apropie de oameni, să-i 
împartă rațional la locurile de mun
că și să-i aprecieze după cantitatea 
și calitatea muncii prestate, depinde 
în mare măsură coeziunea și tăria 
echipelor și brigăzilor.

Numeroase cercetări au confirmat 
ipoteza după care caracteristicile 
prolesionale ale maistrului și atitu
dinea acestuia față de lucrătorii 
subordonați influențează în mod di
ferit structura colectivului de mun
că. Pentru o mai bună cunoaștere 
a acestei profesiuni, cît și pentru 
elucidarea unor probleme de natu
ră psiho-socială, ca problema maiș
trilor și a naturii relațiilor între 
maiștri și muncitori, precum și 
maiștri și ingineri, colectivul labo
ratorului de ergonomie din cadrul 
Stației de cercetări pentru securita
te minieră a întocmit un chestio
nar pe care l-a adresat inginerilor 
în scopul de a afla părerea lor în 
aceste probleme. Prezentăm în con-

tinuare o parte din rezultatele aces
tei anchete.

„Ce se așteaptă de la maiștri, ca
re sînt sarcinile lor ?“ — a fost 
una din primele întrebări. Răspun
surile au indicat atît responsabili
tățile de natură tehnică ale maiș
trilor, dar și faptul că maistrul 
trebuie să întrunească o seric de ca
lități morale necesare atît pentru 
asigurarea producției cît și pentru 
a se putea apropia mai mult de 
oamenii pe care-i conduce. Aceste 
răspunsuri se interferează cu cele 
în care se specifică că maistrul tre
buie să acorde, pe lîngă îndrumări 
tehn icc, și îndrumări dc natură so
cială și de asemenea, să se ocupe 
de formarea lor nu numai pe linie- 
profesională.

Deși, prin comunitatea de inte
rese în limitele unui sector, corpul 
de maiștri apare ca un ansamblu 
coerent și omogen, totuși există di
ferențe între maiștrii din subteran 
și cei de la suprafață, între com
portamentul maiștrilor vechi și al 
celor noi. Aceste diferențe rezidă în

Psiholog Viorica EDELHAUSER 
cercetător științific 
S.C.S.M. Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)
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Concursul
de vitrine

»»a assaiaiiBaiHBsa au

Intitulat sugestiv „PRIMĂVA
RA ’72", concursul de vitrine 
a înmănunchiat priceperea pro
fesională, bunul gust și fante
zia proprie anotimpului înnoi
rilor, în vitrinele de pe artera 
principală a Petroșaniului.

Inițiată de- Direcția comer
cială județeană, competiția, 
menită să popularizeze, sub a- 
ceastă formă, frumosul funcțio
nal și util, din domeniul des
facerii bunurilor de larg consum, 
a facilitat disputarea șanselor 
la întîietate a celor 22 de vi- 
trinieri aparținînd organizațiilor 
comerciale locale „Alimentara" 
și „Produse industriale" din lo
calitățile Petroșani, Deva, Hu
nedoara, Brad, Hațeg și Tg, Jiu.

Cele 28 de vitrine, ornate cu 
un bogat sortiment de produse, 
au constituit „materia primă" 
din care abilitatea și fantezia 
participanților la concurs au 
țesut autentice secvențe ale pei
sajului 
în care 
diferite 
monios 
ve.

Ieri, un juriu exigent a apre
ciat strădaniile vitrinierilor, sta
bilind clasamentul final, în care, 
la „categoria O.C.L. Alimenta
ra", locui I a fost ocupat de 
colectivul O.C.L. Alimentara Pe
troșani, cu o vitrină în care 
este prezentat un variat sorti
ment de băuturi, locul 2 de 
O.C.L. Alimentara Deva, pentru 
vitrina cu produse de pescărie, 
iar o mențiunea luat colectivul

de primăvară, secvențe 
produsele, de cele mai 

genuri, se împletesc ar- 
cu elementele decorati-

(Continuare în pag. a 3-a)

In cursul dimineții de sîm- 
bătă, 8 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită în 
piețe ale Capitalei, la tradițio
nalul vad comercial al orașului 
cunoscut sub denumirea de 
„Curtea veche", situat în inima 
Bucureștiului. In această vizi
tă de lucru, secretarul general 
al partidului a fost însoțit de 
tovarășii Dumitru Popa, mem- 

Jsru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid, 
primarul general al Capitalei, 
Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul agriculturii, industrie; ali
mentare și apelor, Nicolae Boz- 
dog, ministru] comerțului in
terior, Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte ai Consiliului 
popular municipal.

Zi de sfîrșit. de săptămînă, 
cînd afluența cumpărătorilor 
este mare. Mai- cu seamă gos
podinele populează magazinele 
de desfacere a cărnii și a pro
duselor din carne, cele de le
gume și fructe, de mărfuri ale 
industriei ușoare. Și au de un
de alge, atît la unitățile comer
țului de stat, cît și la cele ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție, ale industriei locale și 
cooperației meșteșugărești. De 
la bun început se impune con
statarea că pretutindeni apro
vizionarea este bună, că există 
o varietate de produse, expuse 
atrăgător, că deservirea cores
punde exigențelor cetățenilor. 
Din datele centralizate, rezultă 
că în această săptămînă au fost 
puse la dispoziția cetățenilor, 
prin piețe și magazine, 1822 
tone de carne de vită, porc și 
miel, cu 422 tone mai mult ca 
în săptămînă precedentă, aproa
pe 500 tone de produse lactate, 
peste 2 000 de tone de cartofi, 
ceapă uscată, rădăcinoase, me
re, precum și peste 500 tone le
gume și zarzavaturi de sezon, 
de spanac, ceapă verde, salată, 
castraveți. Toate aceste cifre 
și-au găsit de altfel materiali
zarea în prezența respectivelor 
produse în magazine și în sa
coșele gospodinelor.

Reîntîlnirea cetățenilor Capi
talei eu secretarul general a 
prilejuit, ca de atîtea și atîtea 
ori, manifestări pline de căldu
ră și dragoste. Practic, n-a e- 
xistat loc vizitat unde oamenii 
să nu se adune ciorchine în ju
rul conducătorului iubit, dorind 
să-i strîngă mîna, să-i ofere o 
floare, să-și exprime simțămin

tele de stimă și gratitudine pen
tru activitatea sa neobosită, 
pentru grija statornică pe care 
o manifestă pentru condițiile 
de viață ale cetățenilor. La pie
țele Obor și 23 August, Pante- 
limon și Titan, Coșbuc și halele 
Centrale, pe străzile din zona 
centrală a orașului, pe toate 
arterele Capitalei, pretutindeni, 
tineri și vîrstnici, femei și băr
bați, simpli trecători, cumpără
tori sau lucrători ai unităților 
comerciale aplaudau cu însufle
țire.

— Bine ați venit în mijlo
cul nostru, tovarășe Ceaușescu. 
Să ne trăiți ani mulți, i se adre
sează gospodina Alexandrina 
Bondoc din cartierul Titan. A- 
bia v-ați întors dintr-o călăto
rie atît de lungă în Africa, în 
care noi toți am fost ou sufle
tul alături de dumneavoastră, și 
n-ați căutat odihna, venind să 
vedeți cum merge aproviziona
rea în piețe. Vă mulțumim!"

Trăsătura definitorie a stilu
lui de muncă al secretarului ge
neral de a se întîlni permanent 
cu oamenii muncii, de a se sfă
tui cu ei, de a urmări cu grijă 
și exigență modul în care se 
traduc în fapt indicațiile parti
dului privind buna desfășura
re a activității în toate dome
niile a ieșit pregnant în eviden
ță și în cursul dimineții de ieri, 
cu prilejul vizitei. Dialogul viu 
purtat cu cumpărătorii, cu vîn- 
zătorii, sugestiile și indicațiile 
prețioase date factorilor de răs
pundere au conferit vizitei ca
racterul de lucru, cu implicații 
imediate pentru înlăturarea unor 
lipsuri și neajunsuri, pentru 
îmbunătățirea activității comer
ciale și gospodărești de ansam
blu.

In piețele Capitalei, secreta
rul general a examinat îndea
proape atît modul de aprovizio
nare. cît și ritmicitatea în li
vrarea fondului de marfă, ope
rativitatea în deservirea cum
părătorilor, asigurarea condiți
ilor igienico-sanitare, apreciind 
preocupările organelor de re
sort. In discuțiile avute cu nu
meroși cumpărători, aceștia 
și-au exprimat satisfacția atît 
pentru varietatea sortimentelor 
cît și pentru calitatea lor. Atît 
Ia Obor, cît și în piața „23 Au
gust" și la hală, constatîndu-se 
că în unitățile de desfacere a 
cărnii sînt puși în vînzare miei 
în greutate doar de cîteva ki
lograme, s-a dat indicația să se 
ia măsuri hotărîte pentru a nu 
mai fi sacrificați miei sub 15 
kg. Un simplu calcul demon-

strează că o asemenea practi
că dăunătoare se soldează cu o 
pierdere pe ansamblul țării de 
80—100 000 tone carne anual.

La magazinele din piețele 
„23 August", Titan și Coșbuc, 
unde aprovizionarea este bună, 
oferind o gamă variată de pro
duse frumos prezentate secre
tarul general a atras atenția a- 
supra necesității de a se res
pecta cu strictețe sarcina dată 
privind lărgirea sortimentelor 
de semipreparate de carne. In 
timpul vizitei, remareînd faptul 
că există diferențe de la piață 
la piață în legătură cu varieta
tea produselor cu ritmici
tatea aprovizionării, tovarășul 
Ceaușescu a cerut ca inspecția 
comercială a Capitalei să urmă
rească în fiecare seară modul 
în care se face aprovizionarea, 
ținîndu-se seama de cerințele 
populației. în așa fel îneît. la 
primele ore ale dimineții, cum- 
nărătorii să afle produsele cău
tate.

Ca și în celelate locuri și în 
piața Coșbuc, secretarul gene
ral se întreține îndelung cu 
cumpărătorii.

— Ce părere aveți tovarăși, 
e bună aprovizionarea ?

— Găsim de toate, tovarășe 
Ceaușescu, afirmă gospodinele. 
Vă mulțumim din inimă pentru 
grija dumneavoastră.

Pensionarul Radu Vrabie, ve
nit împreună cu nepoțica de 4 
ani, se apropie de secretarul ge
neral, îi strînge mîna, în vre
me ce copilul îi ofeijă un buchet 
de flori și îl îmbrățișează.

— Vă urez multă sănătate, 
spre binele și fericirea noastră, 
a tuturor, spune bătrînul. Sînteți 
cu adevărat un mare om I Vă 
simțim întotdeauna; alături de 
noi.

Din mulțime izbucnesc aplau
ze, urale î „Ceaușescu și popo
rul", „Ceaușescu — P.C.R.".

Conducătorul partidului și sta
tului răspunde cu căldură acla
mațiilor cetățenilor?

Aceeași entuziastă primire o 
întîlnim și pe străzile Smîrdan, 
Gabroveni, Blănari, Șelari. Toa
te la un loc, formează unul din 
cele mai vechi valduri comer
ciale ale Capitalei, care a fost 
reamanajat și dat jîn funcțiune 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Aici, funcționează în 
prezent peste 150 de unități co
merciale de stat, ale industriei 
locale și cooperației meșteșugă
rești, constituind un veritabil 
punct de atracție pentru cum
părători.

APRILIE, CA DE OBICEI...
Am intrat în aprilie. 

Nu fără capricii, dar 
poate tocmai de aceea, 
mai dorită, primăvara 
își arată semnele. Re
porterul nu greșește a- 
firmind că „a venit", 
deși nu-i cazul. Natura 
se repetă, face asta cu 
încăpățînare și precizie, 
iar omului îi place să 
se integreze în anotimp, 
nu pentru a se repeta, 
ci 'pentru a recăpăta 
senzația desăvîrșită a 
prospețimii. Atunci cînd 
sîntem în aprilie, cu sau 
fără semne de mirare, 
cu sau fără băgare de 
seamă, cu sau fără a- 
sociații, știm că-i pri
măvară. Nici n-au apu
cat să înmugurească bi
ne copacii și în aer se 
petrece o gravă trans
formare, o tulburare ra
dicală, ca de adolescen
tă, o lingoare și un

dor de soare, care nu 
știi de unde vine: din 
afară sau dinlăuntru I

In fiecare clipă ceva 
înmugurește. In cartierul 
Aeroport, fie că-i strada 
Păcii, Oituz, Viitorului, 
Unirii, Independenței, 
ceva se întîmplă, ceva

LEA, ABROZIE BENE, 
ALEXANDRU JUR- 
CA, AUREL PETRES
CU, IOSIF EDERAN, 
GR/GORE PINTEA, 
FRANCISC TOTH, E- 
LISABETA 1.0 L IS, 
ION RADU, ANA 
MOACA, IOAN CIO

INSTAN
strigă, ceva exultă; oa
menii au ieșit ca niște 
cohorte de furnici; sapă, 
plantează flori, copaci, 
refac alei, repară ron
duri, pe 
gălbioare, 
flori — 
încît nu 
măra. Liantul care îi ic
nește pe oamenii cartie
rului devine aproape 
material, vizibil. Cînd 
îi văd pe ȘTEFAN VE-

care viorele, 
jlori, multe 

atît de multe 
le putem nu-

TANEU
BANU, MINAI VER- 
DEȚ, DUMITRU TAL
PA, VALENTINA 
DRAGOI, mă gîndesc 
la miile de gospodari, 
de oameni harnici, ge
neroși cu blocul, aleea 
sau strada pe care își 
dau mîna. Nu sînt în
găduitori cu timpul, dar 
sînt mai atenți cu florile, 
cu copacii care înfrumu
sețează spațiile. In strada 
Viitorului, la 9, mi se

(Continuare în

pare, cu 30 de tranda
firi s-a înmulțit grădi
na blocului. O cifră. Și 
cînd ne gîndim la cei 
peste 2 000 de arbori 
ornamentali, sau la cei 
3 000 de mesteceni, sal- 
cîmi, brazi, la miile de 
flori ce își așteaptă rin- 
dul, parcă ni se umple 
inima de bucurie.

Totul va înflori, în 
impalpabila lumină, în 
acest delicat echilibru 
gospodăresc. Primăvara, 
ca de obicei, punctează 
hotărîtor soarele, lumi
na, florile, întreaga am
bianță. cu dulcea și cal
da noastră nostalgie.

Primăvara însămînțea- 
ză pămîntul, îi dă cu
loare și ne face pentru 
un timp mai puțin gravi, 
și mai mult gospodari, 
ceea ce nu-i rău.

Dem. D. IONAȘCU

VULCAN : Spre case, după 
o zi de fructuoasă activitate 
patriotică.

Programul 
universității♦ 

serale 
de marxism

leninism
PENTRU ZILELE DE 10

11 APRILIE

Luni, 10 aprilie, ora 
ANUL I ECONOMIE.

Marți, 11 aprilie, ora 17. 
NUL I PRINCIPII ȘI MEI 

MUNCIIDE ALE 
PARTID.

Cursurile 
cabinetului 
partid.

au loc în 
municipal

și

sălile
de

\
\
\
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In insula

Minson
Crusoe
Oricum s-au petrecut lucrurile, 

numele lui Robinson atrage tu
riștii, și oamenii de afaceri au 
încercat să profite. Un fost pa
tron de pescării, Reynaldo Green, 
și-a transformat bătrîna locuință 
în han. In „Golful englezului" 
cum a fost numită aici o mică 
plajă pietroasă, un chilian de o- 
rigine daneză, Karl Bertelson, a

ridicat cîteva căsuțe „cu dușuri 
individuale". In sfîrșit, vizitatorii 
marcanți pot să-și închirieze o 
cameră într-o vilă ciudată con
struită în formă de vas, aparți- 
nînd doamnei Blanca Luz. a că

rei extravaganță este cunoscută în 
toată America Latină. Fostă ce- 
tățeancă a Uruguayului, foarte 
frumoasă în tinerețe, dona Blan
ca a făcut odinioară să se vor
bească mult despre ea pentru că

a înlesnit evadarea unor persoa
ne apropiate lui Peron, fostul pre
ședinte al Argentinei.

Solitudinea forțată a lui Sel
kirk — Crusoe nu este singurul 
capitol al istoriei evocat de local
nici. S-a mai povestit și despre 
baronul austriac Alfredo de Rodt, 
fost ofițer în garda împăratului 
austriac Franz fose ph, care a ob
ținut din partea guvernului chi
lian să i se închirieze insula 
Mas a Tierra și a încercat ațRji 
s-o mențină în starea 
tivă.

De fapt, și înaintea 
lui Rodt, arhipelagul a fost pro
tejat împotriva contaminării de 
civilizație — de pirații din se
colul XVII, care găseau aici cel 
mai bun refugiu și apoi de con
chistadorii spanioli; aceștia din 
urmă au lăsat amintire ruinele u-

sa primi-

apariției

V. BOROVSKI
(După „Novoe Vremea")

(Continuare în nag. a 4-a)
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Cromul șî bolile 
cardio-vasculare

în prafuri
pentru
cosmo
nauti

!>

Intr-o întreprindere farmaceu
tica din sudul R.F.G. a fost rea
lizata una din ideile vehiculate 
în multe romane științifico-fan
tastice : producția în serie de a- 
limente sintetice sub formă de 
prafuri. Alcătuit din aminoacizi, 
hidrați de carbon, vitamine și 
săruri minerale, „prînzul din tub** 
se dizolva foarte ușor în apa 
și permite consumatorilor să a- 
leagă între gust de supa, de por
tocale sau dc cacao. Este drept 
ca pilula alimentara, la care toa
te substanțele nutritive sa fie con
centrate pe un spațiu minim, 
continuă sa fie un deziderat, de
oarece chiar din noul produs,
mul are nevoie de 400—A00 de 
grame pe zi. 
cest ei invenții în 
men tați ei, pentru 
ajutor în cazuri de
— într-un viitor apropiat — pen
tru aprovizionarea populației în 
creștere vertiginoasă, sînt'certe.

Pe baza cercetărilor, medicii 
pot constata de pe acum avan
tajele acestei diete alimentare în 
praf Dat fiind că hrana artifi
cială este complet rezorbită încă 
în primii centimetri ai intestinu
lui, bacteriile intestinale sînt „în
fometate** iar intestinul devine 
steril — un progres considerabil 
în chirurgia abdominală ca și în 
tratamentul bolilor hepatice și al 
gravelor tulburări digestive.

0-

Avantajele
domeniul ali- 
cosnlonautica, 

catast.ro/e și

a-

De-a
,v-ați-aseunselea“ 
în țara piticilor...

Foto :
Ion LEONARD

orice fel
de muzică...

Despre delfini, aceste ani
male simpatice și inteligen
te, se povestesc tot mai multe 
întâmplări, care de care mai 
interesante. Zippy — unul din 
pensionarii unei grădini zoo
logice din California — arc 
o marc pasiune pentru muzi
că. Uneori renunță la joacă, 
la mîncarea preferată, pentru 
a asculta muzică Ia... cască ! 
De subliniat că delfinul Zi
ppy nu ascultă orice fel de 
muzică, sau oricare cîntăreț 
sau cîntăreață. Cînd j se pune 
la magnetofon cântăreața pre
ferată, este în stare să se de
lecteze ceasuri întregi cu cas
ca la urechi...

PEȘTERA VÎNTULUI DE LA ȘUNCUIUȘ

Constatările medicului Masironi din cadrul Organizației 
Mondiale a Sănătății in legătură cu influența cromului a_ 
supra organismului uman au fost primite cu mare interes 
in toată lumea. El a arătat că lipsa sau micșorarea procen
tajului de crom in organism are o influență negativă asupra 
funcționării inimii. Este interesant de subliniat, a declarat 
el, că lipsa cromului se datorește consumului de zahăr ra
finat și a făinurilor trecute prin transformări speciale. S-a 
observat că locuitorii din țările unde de obicei se folosesc za- 
haruri brute și făinuri nerafinate, bolile coronariene sînt 
mult mai puțin răspîndite.

TRAMVAI, 
TRAMVAI

Ea Bruxelles a fost recent 
sărbătorită, cu mare fast, cea 
de-a zecea aniversare a Muzeu
lui tramvaiului. Printre altele, 
au fost repuse în funcțiune, pen
tru o singură zi, două linii de 
tramvai, cetățenii luînd vagoa
nele străvechi cu asalt. Simpa
tia pentru calmul și încăpăto
rul vehicul a dat de gîndit edi
lilor. i

e
i
t

Chirurgie estetică sui generis
In fiecare an, aproximativ un milion de americani re

curg la binefacerile chirurgiei estetice. Majoritatea clienți- 
lor ar vrea să aibă nasul mai scurt, sprîncenele mai apro
piate, etc. Destul de mulți nu o fac pentru a remedia ceea 
ce natura nu le-ar fi oferit cu dărnicie, ci pentru a scăpa 
de urmărirea poliției, prin „rctușarea" semnalmentelor.

Șl CE ȚIGĂRI...
Actorul american de film, 

Tony Curtis, a fost obligat să-și 
dea demisia din funcția de pre
ședinte de onoare a campaniei 
de luptă împotriva fumatului. 
Motivul — oficialitățile vamale

au descoperit că celebra ve
detă americană purta asupra sa, 
Ia sosirea in Anglia, o cantita
te de țigări. Și ce țigări : cu 
marijuana...

„KardiomobiluT

©
Un nou vehicul denumit „KardiomobiT* a fost prezentat 

zilele acestea presei din Ziirich. Este vorba de un automo
bil construit special pentru cazuri extrem de urgente (infarc- 
turi și alte boli de inimă), fiind echipat cu tot ce trebuie 
pentru a menține in viață pacienții pină la spital.

O nouă
mașină

Lanternă care se aprinde 
la simpla atingere minieră

O firmă din Houston (Texas, S.U.A.) a pus la punct o 
lanternă care se aprinde și se stinge la atingerea cu dege
tul in orice punct al suprafeței sale.

Noul sistem de iluminare se bazează pe proprietatea ma
terialelor plastice acrilice (plexiglas) de a înmagazina electri
citate statică. Un dispozitiv electric special controlează în 
mod permanent variațiile de cimp electric. Orice schimba
re provocată de atingerea cu mina poate întrerupe sau 
restabili curentul.

Nave de pescuit dm beton
In Italia sînt supuse probe

lor mici nave de pescuit din 
beton. Corpul lor se compune 
din cîteva straturi de plasă me
talică întărită cu bare dc oțel 
și acoperită cu un strat subți

re de beton. Un astfel de corp 
dispune dc o bună impermea
bilitate, este ignifug, neputres- 
cibil și rezistent la dăunătorii 
marini. El rezistă bine la vi
brații și șocuri.

In U.R.S.S., la Voroșilovgrad, 
a fost realizată o mașină — 
„amfibie1* capabilă să execute 
lucrări miniere (săpături subte
rane) în mine în care se aplică 
tehnologie hidraulică și clasică 
de extragere a cărbunelui.

Mașina, pe șenile, exclude 
trimiterea la suprafață a steri
lului rezultat din lucrările de 
pregătire. Roca extrasă de a- 
ceastă mașină este sfărîmată 
tot de ea Și apoi cu ajutorul a- 
pei sub presiune azvîrlită în 
spațiul în care săparea s-a ter
minat. In acest scop se folo
sesc conducte suple.

Grație acestui agregat, se pot 
excava în 24 de ore 6 m de ga
lerie.

Activitatea petrolieră 
marină și pescuitul

Un geolog de pe coasta Golfului Mexic apre
ciază că numărul tot maj mare de platforme 
marine de foraj petrolier în Golful Mexic este 
principala cauză a creșterii dimensiunii peștilor 
și a îmbunătățirii pescuitului Ca Și venirii de 
noi specii de pești în această zonă.

In 1970, pescuitul s-a soldat cu 800 000 tone 
de pește, față de 125 000 tone în 1947, an care a 
precedat amplasării primei platforme marine de 
foraj în această zonă.

Se pare că platformele marine de foraj joacă 
rolul de recife artificiale, constituind primul pas 
spre o viață marină ameliorată și pentru prote
jarea peștilor contra curenților, valurilor și lu
minii.

Dezlegarea 
„Careului 
păcălitor11:

ORIZONTAL : 1) Ademenitor; 2) Păcălitori; 
I 3) RR — T —C — CAP; 4) Euforie — RO; 5) 

► Cîrlionț — S; 6) Iți — Adorat; 7) A — GE — 
Arene; 8) BA — Ritmic; 9) Intona — Mit; 10) 
Lausa — Miel.

FRANȚA : Turbotrenul 
experimental de mare vi
teză IGV 001 prezentat 
la uzinele Alsthom din 
Beljort. Trenul va avea 
o viteză de 300 kmfh și 
este echipat cu 4 turbine 
dc 3 720 ^IP'. Testele de 
mare viteză se vor des
fășura în primăvara aces
tui an în Alsacia.

Un acvariu uriaș
La grădina zoologică din Bale 

a fost deschis cel mai mare ac
variu din Elveția și unul din 
cele mai mari din lume. Acva
riul cuprinde peste 300 specii 
de pești și 200 specii de repti
le amfibii. In prima zi a fost 
vizitat de un număr record de 
cetățeni.

SERI NEGRE 
IA CIRC

Numărul de mare atracție al 
circului din Lyon este leul 
Kayllo, în vîrstă de patru ani. 
Apariția în arenă a splendidu
lui animal este mult așteptată 
de spectatori. Duminica trecu
tă Kayllo era foarte calm și e- 
xecuta docil indicațiile dreso
rului. La un moment dat. leul 
s-a repezit pe neașteptate asu
pra dresorului, mușcîndu-1 cu 
furie de braț. Cu singe rece, 
dresorul l-a pus îndată la punct 
cu ajutorul biciului, și-a termi
nat cu bine numărul, în aplau
zele furtunoase ale spectatori
lor. apoi a fost dus cu o ambu
lanță la spital.

A doua zi, pe cînd artista 
Palac.y executa un dublu. salt 
la trapez, n-a putut să prindă 
mîinile partenerului și s-a pră
bușit în plasa de salvare. A fost 
și ca internată la spital. Ranc.y, 
directoarea circului a declarat 
că aceste două „seri negre" sînt 
primele în lunga sa carieră și » 
speră să fie și ultimele...

In urmă cu 15 ani, pe Valea 
Crișului, la Șuncuiuș un inginer. 
Bela Boganmeri, a fost intrigat 
ile puternicul jet (le aer ce țișnea 
din niște fisuri ale solului. A for
țat o asemenea fisură și a ajuns 
la concluzia, .după ce a parcurs 
jO de metri in interiorul cavită

ții ce se deschisese în fața sa, că 
această sală subterană era de o 
mărime neobișnuită, care depășea 
posibilitățile sale de explorare din 
acel moment. Au urmat apoi nu
meroase expediții, mii de ore pe
trecute in adâncurile pămînliilui, 
încercări Care au format nume

roși speologi amatori. După vreo 
600 de metri un sifon de nepă
truns indica punctul final al peș
terii; era vorba de un lac subte
ran. Dar entuziaștii speologi a- 
malori au continuat cercetările și 
in 1958 au descoperit etajul l al 
peșterii, care făcea posibilă oco-

’ Valea
Crișului,
Șuncuiuș.

Se întimplă!

Iți mai spun două vorbe, între trei se
mințe și am terminat... semințele !!!

Desen clc Simion FOB

La sfirșitul schimbului dc 
experiență în fața statuii în
temeietorului științei biospeo- 
logi ce. Emil Racoviță. (rei ti
neri speologi petriteni s-au 
fotografiat alături de Teodor 
Rusu, cercetător principal și 
Dan Coman directorul Insti
tutului speologic din Cluj.

lirea sifonului. Doi am mai lîr- 
ziu, s-a observat că niște gale
rii, niște hornuri gieii accesibile 
duc spre etajul doi Au urmat 
alte ore de muncă, de riscuri li
neari, pentru ca astăzi să fie 
parcurși 17 000 metri. Cil este 
dc mare această cavitate subpă- 
mînteanăț lată întrebarea pc ca
re și-o pun speologii amatori ca
re o asaltează în continuu Peș
tera, declarată rezervație speolo
gică. închisă cu o ușă de fier 
care se deschide numai speologi
lor, excelează prin forme de co
roziune, poate, unice în lume. Te
rasele existente de-a lungul per. - 
ților, nenumăratele meandre, ca
re se intersectează în toate sen
surile, trădează acțiunea de ani 
și ani a cursului subteran acva
tic. „Tor pila", o aglomerare cal- 
caroasă, care se află în galeria 
activă in punctul topografic ur. 
9 este de o frumusețe dură, im
presionantă. sporită și de pîrîia- 
șul ce se scurge de-a lungul ei.

Peștera Vînlului, al cărei re
nume a trecut de mult hotarele 
României, fiind cea mai impor
tantă din țară, din punct de ve
dere științific, și-a dezvăluit tai
nele și in fața speologilor ama
tori din grupul „Piatra Roșie", ce 
funcționează pe Ungă clubul sin
dicalelor Petrila. Schimbul de ex
periență efectuat apoi la Cluj 
împreună cu speologii de aici, cu 
cei de la Oradea și Aiud, a fost 
o recunoaștere a muncii depuse 
pină acum de tinerii și îndrăzne
ții petrileni. Iar îndemnurile date 
de tov. Dan Coman, directorul 
Institutului speologic din Cluj, 
vor prinde desigur roade în vi
itoarele încercărj temerare ale 
speologilor petrileni.

I. MIRCEA
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Vulturul
și reactorul
— Era un turboreactor 

li spuse vulturul consoartei, 
Dar după regulele artei 
Ca el mai bine știu să zbor 1 
- Mă rog, așa ne este firea 
Să săgetăm nemărginirea 
Spre stele peste văi și munți 
Dar nu-ncerca să îl înfrunți I 
li zise soața sa zîmbind 
Spre avion privind cu jind. 
Dor vulturul cu mult curaj 
Spre reactor porni-n picaj 
Consoartei să ii demonstreze 
Că-i cel mai brav pe metereze 1 
Și vulturul cit ai clipi 
In mii de fulgi se risipi 1

Morala :

Curajul orb, aricit de mare 
Te duce numai la pierzare !

RUSALIN MUREȘANU
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In șantier auzi, ades, vorbind 
Pe cite unii (care se pretind 
Tehnicieni și maiștrii, get-beget) 
Despre economia „la concret" 
Gindind că-mi poate fi de ajutor 
Un sfat frățesc, din experiența lor, 
(Că oricît dc bine mă împac 
Cu blocul, totuși, casă vreau să-mi fac), 
Porni-i într-o plimbare-așa, încet, 
Spre-un șantier (nu-I spun că e... secret) 
Ajuns la poartă, dau să trec în sus. 
Și ce văd ?! Peste-un șanț, de-a latul pus, 
In Ioc de pod, cofrag, lucind frumos, 
Din placă nouă, de „fibrolemnos" 
Zic : poate „podu-i“ prins în vreun deviz, 
(Pe bonul de consum este-un „a-viz“ !) 
Deci, e-n zadar să mă neliniștesc ! 
„.Să cat-un maistru să mă dumiresc. 
Și, traversînd băltoacele, din drum, 
Mă frămîntam ce să întreb și cum 
Cînd, depășindu-mă, un camion 
Trecu, peste-un profil „oțel carbon" 
Stropind noroiul, pină în înalt, 
Pe niște suluri dc carton asfalt, 
Proptite, lingă bile (sau araci).
Și un șuvoi de ciment, curs din saci, 
Sub care, liniștite stau, ca-n cort, 
Cabluri electrice (dar din import)... 
Pe cînd in jurul meu numai grămezi 
înalte, de pămint, de nu te vezi, 
Din carj mijeau, ca un „avertisment" 
Cîteva guri de țevi și-„azbociinent“... 
Fac calea-ntoarsă, cu 
Ce stăruie : îmi spun 
Să cer un sfat (oricît 
Celor ce înșiși lor nu
Urmările? Le bănuiți, firește! (...) 
Că cine risipește și., plătește.

un gust amar 
că e-n zadar 
ar fi de bun) 
și-l impun...

bAtrînul

ORIZONTAL : 1) Trecere prin munți...; 2) ...cu 
posibilitatea întoarcerii; 3) Trece legănat... — 
...prin gesturi !; 4) A trece drept număr... — 
...și a petrece... sub pămint; 5) Trece din gură-n 
gură... — ...trei de pe listă !; 6) Trece: pe căi do
brogene... — ...și pe la întreprinderea de valori
ficare a ambalajelor (abr.); 7) Trec cu vederea... 
— ...pe la pol; 8)Trece în zig-zag (fem.); 9) Prin 
treceri !... — ...dă cu... ritul; 10) Trece drept înăl
țime.

VERTICAL : 1) Trece de-alungul străzii... — 
...și de-a latul Egiptului; 2) Trece, cu părere de 
rău...; 3) ...Drept prima femeie... •— ...din recla
mă !; 4) Trec prin viață singuri...; 5) ... și prin 
ea, animale — Nici mai mult, nici mal puțin...: 
6) ...tors mărginit !... — ...și fire de glie ! — Trece 
drept acum !...; 7) ...la stînă — In trecere de 
două ori... — ...adică la-nceput !; 8) Trecuți prin 
școală...; 9) ...și prin trecători ! -— Trece instru
ment cu coarde... — în fond !; 10) Nume mascu
lin — Trec maj delicioase, negre.

ORIZONTAL ; 1) O lună de... iubire — Ianua
rie mai scurt; 2) Luna de... naștere a lui Păcală
— Efect întârziat 1; 3) Pictor clasic român — 
Tras pe roată; 4) Atac pe centru ! — Vine la 1 
ianuarie (2 cuv.); 5) Ceartă oltenească — Titlu 
scurt ! — Soarele egiptenilor; 6) Făcut în necaz
— Prima lună a verii (pop.); 7) Zj și noapte la 
echinox (mase.) — Din lunga timpului cărare... 
8) Rece ! — Ler ! — Troian; 9) Una la lună ! — 
Soarele-n asfințit; 10) August ! — Două din trei !; 
II) Mai... — ...și iar mai.

VERTICAL : 1) început de primăvară — Pri
mele noțiuni; 2) lntr-o clipă ! — Luni, luni... 
(pl.) — Florile dalbe (sing.); 3) Ani, ani... — In
dicatoare de timp — Literatură scurtă !; 4) In 
versuri — De 1 aprilie; 5) Avînt... de un pol — 
Agendă; 6) De florile mărului — Un an și nimic 
mai mult !; 7) Sfîrșitul maj tuturor lunilor — 
Plin de poezie — Perete !; 8) înainte — Nu duce 
lipsă; 9) Greutate pură — De unul singur; 10) 
Cea mai mică lună — Nu face nimic; 11) Nu-i 
rar — De primăvară și de toamnă...

Corcitură cîine — urs

Ion LICIU Toma MICHINICI
Foio : Al. K1EGELHAUPT

catast.ro/e
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Un moment din montajul 
„Cîntă Valea Jiului", pe care 
elevii Școlij generale nr. 1 
din Petrila il prezintă la 
Festivalul școlar pe țară.
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• contabil principal

der esocial în
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conducere*
intimități între aceștia și maiș-

mai autoritari și mai

pentru ocuparea posturilor

1 : 6,00 Bu 
Concertul di-

Casa de 
expoziția 
membri-

Farmecul 
„Soarele 
Comișel; 
„Prințesa

• șef serviciu financiar
• șef serviciu contabi

anunță concurs

î nfreprîn

spectacol cu
Corina ?“

asemenea*, în răs- 
trebui să se insiste 
ameliorarea culturii’ 

a maiștrilor, deoarece a- 
facilita evoluția întregii

f ■ Vu 'X
Iih 1

ț 
ț

I

i
I

A opta ediție a Festi
valului național al artei 
studențești, organizată 
de Comitetul Executiv 
al U.A.S.R. in colabo
rare cu Ministerul Edu
cației și învățămîntului, 
a adunat, pe scena Ope
rei române din Bucu
rești, 14 echipe din tot 
atitea centre universita
re. Cei aproape 1000 
de participanți și-au re
prezentat, timp de trei 
zile, măiestria artistică, 
au adus cu ei specificul 
local, prilejuind o reală 
sărbătoare a cintecului, 
dansului și obiceiurilor 
populare.

In după-amiaza zilei 
de miercuri, } aprilie, 
am asistat la evoluția 
ansamblului folcloric al 
studenților din Petro
șani. Spectatorii bucu- 
reșteni au avut prilejul 
— unii poate pentru 
prima dată — să ia cu
noștință cu frumusețile 
mereu inedite ale tezau
rului folcloric de pe 
Valea fiului. 
„Nedeie 
(text și 
zicală 
POPA, 
grafia 
I EREȘAN)

Montajul 
momirlănească" 
conducerea mu- 

GHEORGHE 
regia și core- 
VAS1LE CHE- 

a cuprins 
o succesiune de obiceiuri

populare corect inter
pretate de către talen- 
tații studenți ai Insti- 
tului de mine. „Suita 
momirlănească", „Uai-
dău“, „Răscumpărarea 
cununii" etc. precum și 
originalitatea interpretă
rii soliștilor de muzică 
populară V ERONICA

' CORIJOȘ, FLORIN

BISCARU, AUGUSTIN 
MANC1U și DRAGAN 
MUNTEANU, au fost 
in repetate rînduri a- 
plaudate la scenă des
chisă. (Fragmente din 
spectacol au fost înre-

gistrate de către televi
ziune').

Vineri, la Casa de 
cultură a studenților, in 
cadrul festivității de 
premiere, ansamblului 
folcloric al studenților 
de la Institutul de mi
ne din Petroșani i s-a 
decernat premiul I, a- 
cordat de revista „Viața 
studențească" pentru 
„reprezentarea la cea 
mai înaltă ținută artis
tică a unei zone fol
clorice".

La început de vacanță e- 
levii Liceului din Pe
trila au oferit colegilor 

lor din Petroșani un spectacol 
de varietăți, ocazionat de săr
bătorirea unu; an de Ia în
ființarea asociației culturale 
școlare, „Erudit-club". Așezați 
în semicerc, ca într-un am
fiteatru, elevii petrilenî, im- 
brăcați în haine de seară, au 
montat un spectacol gen șe
zătoare sub aparența unei 
improvizații, conform ideii re
gizorale a prof. Dorina Bubur, 
completată în mod fericit de 
scenografia semnată de ele
vul Ion Barbu. Și, ca într-o 
reală șezătoare, participant»
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0 Soarele rasate la ora 5,43 
apune la ora 18,52. Zile tre

cute din an — 100. Zile rămase 
266.

LUNI 16 APRILIE

0 Soarele răsare la ora 5,41 
apune la ora 18,53. Zile tre

cute din an — 101. Zile rămase
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DROZD

tură a sindicatelor din Petro
șani, a luat ființă un cerc al 
prietenilor cărții cu cititorii de 
limbă maghiară. Condus de 
prof. Kiss Ilonka, de la Liceul 
■de cultură generală din loca
litate, cercul încearcă, deocam
dată timid, să se afirme în 
viața culturală a orașului. In 
rîndul membrilor săi sînt cu
prinși elevi din 
care 
■dare
rale 
tură 
membrii cercului, care sînt pes
te 40 la număr, au pregătit două 
manifestări interesante î o sea
ră literară închinată lui Karl 
Manx, iar recent o seară cultu- 
ral-artistică închinată semicen
tenarului U.T.C.

Merită scos în evidență că atît 
corul vorbit, susținut de un 
grup de elevi cît și recitările

cele trei școli 
limbă de pre- 
(Școlile gene- 
Liceul de cul-

au secții cu 
maghiară

nr. 4 și 5, 
generală). Pînă în prezent

elevii Viski Rozalia și Sebestyen 
K., precum și poeziile „Epitok" 
(Constructorii) de Letai Lajos și 
,.A part harca" (Lupta partidu
lui) recitate de Matyăs Ana și 
respectiv Vdkăs Elisabeta au e- 
vocat, în versuri vibrante, lupta 
partidului pentru făurirea vieții 
noi, pentru construirea socialis
mului în patria noastră.

In partea a doua a progra
mului s-au prezentat trei dra
matizări. Astfel elevii clasei a 
Vil-a de la Școala generală nr. 
5 au susținut sceneta într-un 
act „Tavaszi szokăs" (Obiceiuri 
de primăvară) care au readus în 
fața auditorilor cîteva 
populare. Dramatizarea 
balade (o variantă a 
„Mănăstirea Argeșului") 
și sceneta ,-Kerek talaj" (Pă- 
mînt rotund) de Vajda Andrăs 
au scos în relief realele cali
tăți actoricești ale membrilor

spectacol

școlar

0 1654 — A murit Matei 
Basarab, domnilor al Țării Ro
mânești, între anii 1632—1654 
0 1882 — S-a născut George 
Niculescu-Basu, cîntăreț român 
de operă (m. 1964 ) 0 1927 — 
S-a născut Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului executiv, al 
Prezidiului permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Slat al R. S. Ro
mânia (45 de ani) 0 1954 —- 
A lost creat Partidul Comunist 
din Honduras, la conferința de 
partid a cercurilor marxiste (ini
țial, creat în 1927, dizolvat în 
1932) 0 1940 -— Germania
fascistă a declanșat agresiunea 
împotriva Danemarcei și Norve-

tradiții 
unei 

baladei 
precum

matizărilor amintite putem e- 
videnția pe Lengyel Săndor, Si
mon Antal, Atyai Jănos și Ma- 
rosân Katalin din clasa a VII-a, 
Bartha lozsef, Bara Edith. Kiss 
Maria, Farkas Istvan, 
Sandor și Csunderlich
din clasa a VI-a de la Școala 
generală nr. 5 din localitate.

Cu acest început promițător 
cercul își propune, ca din două 
în două săptămîni, vinerea, 
eînd se adună membrii săi, 
să-și formeze o tradiție, ca pe 
lîngă seri literare să prezinte, 
în fața iubitorilor de literatură 
și scurte manifestări artistice. 
Nu avem altceva de adăugat 
decît să salutăm această acti
vitate care, sperăm, că într-un 
viitor apropiat, va polariza în 
jurul său pe toți iubitorii de 
literatură din orașul nostru.

au compărut firesc, cu nuci 
gesturi, voit nestudiate, reci
tind, cintînd. Un grup vocal 
feminin a interpretat melodii 
în limbile română, rusă, fran
ceză. Apoi, un moment a- 
parte l-a constituit apariția 
tinerei Edith Bogdanffy, care, 
la pian, și-a demonstrat vir
tuozitatea, delectînd audito
riul cu o piesă muzicală de 
Chopin. De ce au ales tinerii 
petrilenî tocmai piesa „Ont 
de treabă" de Romulus Vul- 
pescu ? — a fost întrebarea 
pe care și-au pus-o unii spec
tatori. Singura scuză este a- 
ceea că ea aparține președin
telui de onoare al asociației 
lor culturale, căci, deși bine 
scrisă, ea nu cadra cu mo
mentul sărbătoresc pe care au 
vrut să-l puncteze. Grupul in
strumental, alcătuit din doi 
cliitariști și un baterist, a e- 
voluat, stăpîn pe sine, acom
paniind soliștii vocali care au 
dat dovadă de multă sensibi
litate, personalitate și calități 
vocale lăudabile, interpretînd 
cu finețe-șlagăre, dar și com
poziții proprii. Aplauzele și 
încurajările venite din sală, 
au demonstrat că în general 
spectacolul „a prins", că a- 
semenea formule lipsite de 
convenție, au trecere atunci 
cînd propagă eticul și esteti-

0 1884 — A apărut, la Iași, 
„Revista socială", publicație a 
cercurilor muncitorești socialiste 
0 1896 — S-a născut Gheorghe 
Crosnay, militant al mișcării 
muncitorești (m. 6. II. 1937)
0 1958 — A luat ființă Con
siliul Național al Femeilor din 
R. S. România 0 1919 — A 
lost creat Partidul Comunist din 
Olanda 0 1972 — începe a 
X-a sesiune a Comisiei O.N.U. 
pentru drept comercial interna
țional (New York, 1 aprilie ■— 
3 mai).

Foto : Emilian DOBOȘ M. I.

1085 sau 1668.
Miliția Vulcan — 108. Spita

lul unificat Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105.

bu Ștefanescu-Delavrancea, Seria 
Sucevei"; 
Festivalul 

ușoară Karlovy-Vary 
„24 de ore".

a 10-a : „La porțile 
22,15 Selecțiuni din 
de muzică
’72; 22,30

lor Filialei Petroșani a U.A.P.
CASE DE CULTURA — />- 

troșani. In sala de lectură, la 
ora 10, o dimineață de basme 
— Povestea crinului;■ Carnava
lul ghioceilor — la ora 20, în 
sala de dans; în cadrul ciclului 
de istorie a teatrului — „I. L.

^Caragialc — omul și opera" 
(luni, ora 18); Uricani: In sala 
de lectură, la ora 10 — o 
mineață de basme.

CLUBURI
ora 10, o expoziție 
litice noi apărute;
10, în sala cercului 
„Sfatul medicului"; 
ora 10, expunerea 
marea convingerilor 
fice la tînăra generație; 
noasa: La ora 10, o dimineață 
de basme pentru copii; la ora 
20, o scară cultural-distractivă 
pentru tineret.

Pel rila — 
a cărții 
Tot la 
de croitorie, 
Vulcan : La 
despre For- 
ateist-științi- 

Ani-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : B. D. la munte și la mare; 
Republica: Aeroportul, seriile 
1 II; PETRILA: N-am cîntat 
niciodată pentru tata; LONEA
— Minerul: Romeo și Julieta, 
seriile I—II; ANINOASA : Ro
meo și Julieta, seriile I—II; 
VULCAN : Marele premiu, se
riile I—II; PAROȘENI : Dra
goste la zero grade; LUPENI
— Cultural: Waterloo, seriile 
I—II; Muncitoresc: Riscul; 
BARBATENI : Haiducii lui 
Șaptccai, seria I; UR1CANI : 
B. D. în alertă.

8,15 Gimnastica pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica — ciclu de emisiuni de e- 
dticațic muzicală prezentat de 
Leonard Bernstein : „Ce este im
presionismul ?“; 12,00 De strajă 
patriei; 12,30 Emisiune în limba 
maghiară; 14,00 Tele-sport. 
Handbal feminin: Universitatea 
București — Sport Club Leipzig. 
Marele Premiu al Angliei la că
lărie. Transmisiune de la Liver
pool. Comentează Cristian Țo- 
pcscti. Fotbal : „Dinamo Berlin 
— Dinamo Moscova (repriza a 
II-a); 16,00 Postmeridian; 18,10 
Film serial pentru tineret : „Pla
neta giganților"; 19,CC 
operetei. Selecțiuni din 
Londrei" de Florin
19,20 1 001 de seri:
Păunița" (1); 19,30 Telejurnal; 
20,00 Vizita tovarășului Nicolac 
Ceaușescu în unele țări din A- 
frica (II); 21,00 Rapsodie de
primăvară : Cîntece și dansuri 
populare; 21,20 Film artistic : 
„Iubire, ură. iubire" — Premie
ră pe țară; 22,30 Telejurnal; 
22.45 Campionatul mondial de 
hochei. Grupa A : Suedia — Ce
hoslovacia (repriza a IlI-a).

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Fuga, seriile 1—II; Repu
blica : Doar un telefon; PE
TRII.A : N-am cîntat 'niciodată 
pentru tata; LONEA — Mine
rul: Din nou despre dragoste; 
ANINOASA : Romeo și Julieta, 
seriile 1 II; VULCAN: Căpi
tanul Korda; PAROȘENI : Dra
goste la zero grade; LUPENI 
— Cultural: Waterloo, seriile 
I—11; Muncitoresc : Riscul; U- 
R1CANI : B. D. în alertă.

TcUFoAn^

TEATRU — La ora 19, în 
sala Teatrului de stat din Pe
troșani, un nou 
piesa „Este vinovată 
de Laurențiu Fulga.

EXPOZIȚII — La 
cultură din Petroșani, 
de pictură și grafică a

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani t

— în cartierul Carpați, str. 
Republicii și str. Constructorului 
— 1862.

— în cartierul Aeroport —

15,00 Matineu de vacanță : 
„Prinț și cerșetor" — spectacol 
al Teatrului din Galați; 16,30 
Curs de limba rusă. Lecția a 
10-a — reluare; 17,00 Campio
natul mondial de hochei — gru
pa A — Finlanda — U.R.S.S. 
(repriza a 111-a); 17,40 La volan 
— emisiune pentru conducătorii 
auto; 18,00 Căminul; 18,45 E- 
cranul — emisiune de actuali
tate și critică cinematografică; 
19,10 Noutăți cultural-artistice; 
19,20 1 001 de seri : „Prințesa 
Păunița" (II); 19,30 Telejurnal; 
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări din Afri
ca (III); 21,00 Moment folclo
ric; 21,15 Teatru foileton : „Mu- 
șatinii" — după trilogia lui Bar-

PROGRAMUL 
let in de știri; 6,05 
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8.08 Ilustrate 
muzicale: 9.00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Discul pe meridiane — muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 12,00 
De toate pentru toți; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,15 Recital 
de pian; 13,30 Noi înregistrări 
de muzică populară; 14,00 Unda 
veselă; 14,30 Arii și duete ce
lebre din opere; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Interpreti ai cîn- 
tecului popular; 15.30 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascultă
tori : „Mesajul invizibil", scena
riu de Andrei Mazilu (Episodul 
II); 16,00 La microfon, Dome
nico Modugno; 16,15 Caleidoscop 
muzical; 17,30 Concert de mu
zică populară: 18,00 Fragmente 
din opera „Paiațe" de Leonca
vallo; 18,30 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 19,00 Radio
jurnal; 19,15 Pagini alese din 
operete; 19,30—24,0oi Estrada
duminicală; 20,00 Tableta de 
seară; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 22,50 
ment poetic; 24,00 Buletin 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turna.

I 
I 
I
I
I
8
I

de vilrinieri din Hunedoara. 
Premiul special al juriului, la 
această categorie de vitrine, a 
lost atribuit colectivului din 
(Petroșani pentru ansamblul de 
vitrine, prezentat în con
curs. La cealaltă categorie, 
O.C.L. Produse industriale, lo
cul I a revenit O.C.L. Produse 
industriale Petroșani, pentru vi
trina cu țesături, locul II colec
tivului de la O.C.L. Produse 
industriale Deva, pentru vitri
na prezentînd produse de galan
terie — bărbați, iar locul III 
organizației comerciale de la 
Hunedoara. O mențiune specială 
s-a acordat colectivului de vi
lrinieri de la Tg Jiu, pentru in
geniozitatea dovedită în deco
rarea vitrinei cu articole pen-

tru cei mici. Premiul special 
„Primăvara ’72“ a fost atribuit 
O.C.L. Comerț mixt din Brad 
pentru vitrina cu încălțăminte, 
iar premiul special al juriului
— O.C.L. Produse industriale 
Petroșani, pentru ansamblul de 
vitrine, cuprinzînd produse de 
galanterie și mercerie, prezentat 
în cadrul concursului.

Această inițiativă, demnă de 
unanimă apreciere, pe lîngă 
prospețimea și frumosul implan
tat în peisajul 
a reușit să dea 
lațiilor public
— comerț și va 
să determine Și 
nizații comerciale din Petroșani 
și din întreaga Vale a Jiului să 
acorde mai mare atenție modu
lui cum sînt prezentate produ
sele lor în aceste „ferestre" 
veșnic deschise spre publicul 
consumator.

nostru citadin 
noi valențe re- 
— consumator 
reuși, probabil,
celelalte orga-1

(Urmare din pag. 1)

după cîțiva ani de la despăr
țire, încerc să-mi raportez ho- 
tărîrile, reușitele și greșelile la 
felul său de a fi"...

...Au venit apoi și alte moti
ve de satisfacție, a cunoscut-o 
pe Stela, care reușește astăzi, 
împreună cu micuțul lor Florin, 
să-i sugereze, odată în plus, 
sentimentul major al responsa
bilității.

„Colegii de muncă sînt în 
majoritate tineri, fac primii pași 
în muncă și în viață... La lucru 
sînt neîntrecuți, trebuie însă să 
fim atenți cu ce știu să facă 
în timpul liber..." Tocmai de 
aceea, s-a ocupat personal zi
lele trecute de organizarea u- 
nei interesante excursii care să 
înfățișeze tovarășilor săi como-

rile de artă ale Sibiului și 
Tg. Jiului, măreția naturii în 
defileul Oltului... Muncă, colec
tivitate... Un tumult continuu 
care nu-l împiedică să vadă 
cu claritate drumul lung care 

in față. Dorește să stu
dieze, împlinirilor profesionale 
și familiale de pînă acum spe- 
rînd să le adauge perspectiva 
largă asupra vieții.

Unanimitate... Opinie adop
tată de cei care il înconjoară 
pentru a reliefa meritele unui 
tînăr a cărui evoluție capătă 
valențe nebănuite prin firescul 
ei și al cărui destin și ale că
rui certitudine se pot multiplica 
la nesfîrșit în societatea noas
tră, care favorizează și reven
dică asemenea rodnice împli-

faptul că după Opinia celor ches
tionați — maiștrii vel'hi lucrează 
mai bine cu muncitorii, ca urmare 
a experienței acumulate și, din ace
lași motiv, ci au mai multă princi
pialitate, sînt 
exigenți.

Constaiînd 
maiștrilor c„.

■ importante în- 
pot atribui dk 
de
aibă cunoștințe 

deoarece lor le 
lucra mai mult
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Prețul unui abonament este de 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna mai 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT 1

8 lei lunar,

se fac Ia

ind că inginerii au fixat 
obiective deosebit de cont- 

generatoare de oboseală psi- 
,au fizică, am încercat să sta

bilim dacă maiștrii au la dispoziție 
mijloacele necesare pentru a-și înde
plini acest rol. Este interesam de 
notat că majoritatea inginerilor so
cotesc că maiștrii nu au întotdeauna 
mijloace suficiente pentru a-și înde
plini rolul ce le revine. S-au men
ționat, astlel, lipsa de efectiv, lipsa 
— ocazională sau permanentă — a 
materialelor, dar și insuficiența mij
loacelor de îndrumare, lormare, do
cumentare.

Un alt obiectiv al anchetei a 
constat în sondarea preocupărilor 
pentru formarea și pregătirea maiș
trilor. Următoarea întrebare i-.t so
licitat pe ingineri să-și spună păre
rea asupra căror materii trebuie să 
se insiste în lormarea maiștrilor și 
din ce cauză.

Ordinea domeniilor menționate a 
fost următoarea : formarea prepon
derent tehnică, organizare, arta de 
a conduce, relații umane, cultură 
generală și securitatea mumii. In 
legătură cu relațiile umane și arta 
de a, conduce s-a făcut remarca, 
că la o competență tehnică egală

se constată diferențe 
tre maiștri, care se 
lerențelor de stil 
Maiștrii trebuie să 
în acest domeniu, < 
revine sarcina de a 
cu oamenii.

Se arată, de 
punsuri, că va 
în ce privește 
generale 
ceasta ar 
lor cariere.

La siîrșitul acestui capitol asupra 
formării maiștrilor le-am solicitat 
interlocutorilor noștri părerea asupra 
lipului de experiență profesională și 
umană care este necesar șă-1 aibă 
maiștrii, 
arată că

care este
Majoritatea răspunsurilor 
este necesar ca maiștrii să 

li lucrat în prealabil în producție, 
deoarece astfel pot înțelege mult 
mai bine problemele teoretice ce 
urmează să li se predea .la școala 
de maiștri, pot cunoaște direct mun
ca și dil icultățile ei, precum și com
portamentul și reacțiile obișnuite ale 
muncitorilor.

Despre un alt aspect pe carc-1 
intitulăm ,,maistrul și climatul so- 
cial“ sondajul nostru a început prin 
următoarea întrebare : „Raportul 
maiștri — ingineri pune probleme 
inginerilor ?“ Se constată că există 
dificultăți ce au însă la baza în 
special cauze subiective.

„Intre ingineri și maiștri 
sau nu o atmosferă de 
reciprocă ?“ 
ceasta este 
majoritatea cadrelor consideră că e- 
xistă un climat de încredere reci-

există 
încredere 

a- 
că

Se constată — și 
un fapt pozitiv —

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 20 
grade, iar la Parîng de plus 13 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între zero grade și plus 
2 grade.

Pentru următoarele 24 de orei 
Vreme frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vînt potri
vit din sectorul sudic.

© informații utilitare ® informații utilitare >

La 7 aprilie a.c. s-au deschis, 
în București, lași, Cluj și Ti
mișoara cursurj de partid pen
tru perfecționarea pregătirii 
politico-idcologice a cadrelor 
didactice din întreaga țară, care 
predau științele sociale în în- 
vățămîntul 
profesional 
tale.

Cursurile 
buza Hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de către 
Academia „Ștefan Gheorghiu" 
și Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului.

La deschiderea cursului orga
nizat în centrul București au 
participat tovarășii Virgil Ca
zacii, prim-adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului 
și Alexandru Kopandi, prorector 
al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

de cultură generală, 
și liceal de speciali-

Condițiile de studiu și de stagiu sînt cele pre
văzute de legea nr. 12/1971, iar salarizarea cea 
prevăzută de H.C.M. 914z68, anexa III/3.

Se asigură locuință în orașul Tg. Jiu.

procă. Aceasta este de fapt o con
diție necesară, în caz contrar s-ar 
crea discordanțe în luarea de mă
suri.

In continuare am pus următoa
rea întrebare : „Aveți sentimentul că 
unii maiștri consideră că între ei 
și ingineri există o prăpastie ?“ : Se 
constată că distanța ce separă aces
te două categorii nu este pentru 
majoritatea o problemă și că în 
realitate nu este vorba de o „pră
pastie" ci o „distanță" sau „deo
sebire".

In ultima parte a capitolului pri
vitor . la relațiile ingineri-maiștri ■ 
am abordat problema relațiilor per
sonale dintre aceștia. Multe răspun
suri indică utilitatea cunoașterii to
tale a omului cu necazurile și bucu
riile sale și deci cunoașterea 
selor și preocupărilor.

Capitolul următor a lost 
crai examinării relațiilor 
maiștri și muncitori, cerînd 
iilor să descrie stilul raporturilor 
existente între aceștia și să-și spu
nă părerea dacă aceste raporturi 
sînt satisfăcătoare. Se arată că în 
general există două variante :

•— Unii maiștri aplică un regim 
de „patronare".

— Alții sînt mai „diplomatici", 
știu să trateze cu oamenii. Se con
stată că pentru maiștri și muncitori 
pot să apară o scrie de dificultăți. 
Acestea sînt motivate prin indiscipli
na muncitorilor față de dispozițiile 
dale de maiștri. nerespcctarea 
N.D.P.M. sau R.O.I. de către mun
citori, fluctuarea, deci cauze care 
țin de muncitori. Adesea însă și

intere-

consa- 
dintre 

ingtne-

maiștrii sînt răspunzători prin lipsa 
de autoritate; indisciplina muncito
rilor se poate datora și unei prea 
mari intimități între aceștia și rnaiș- 
ștri, inconsecvența unor dispoziții.

O altă întrebare a fost : „Clima
tul din întreprindere influențează 
raporturile maiștri — muncitori ?“. 
Răspunsurile afirmative — majorita
tea — arată că atunci cînd sarci
nile de plan sînt realizate sau de
pășite se creează un climat favo
rabil, pe cîtă vreme situația inversă 
creează, cum e și firesc, tensiuni.

Ultima întrebare a acestui ches
tionar s-a referit la posibilitățile de 
ameliorare a climatului social din 
întreprinderile miniere și măsurile 
care ar li util să se ia în acest scop. 
Printre alte măsuri cu caracter tch- 
nico-organizatoric se propune :

-— permanentizarea muncitorilor;
— o selecție judicioasă a candi- 

Jaților propuși pentru școlile de 
maiștri;

— completarea cunoștințelor ac
tuale cu cunoștințe din domeniul 
psiho-sociologiei muncii, care facili
tează formarea capacităților umane, 
adică a capacității de a stabili re
lații juste și favorabile producției, 
cu subalternii și superiorii.

Mica publicitate
PIERDUT legitimația servi

ciu eliberată de Preparația 
Petrila pe numele Covaci 
Ioan Mihai. Declar nulă.

cu sediul în orașul Lupeni, 
sfr. Vifoș Gavrila nr. 1

vacante de
inginer șef sector producție

©

©

maistru principal minier
maiștri mineri
tehnicieni (normatori).

Concursul se va ține în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 9 dimineața.

Salarizarea conform H.C.M. 914z1968.
Informații suplimentare la biroul personal al 

exploatării, între orele 6—14.
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Vizita toarățaîui
Nicolae Ceausescu

{Urmare dm pag. 1)

Un prim popas în cunoscutul 
Han al lui Manuc, transformat 
într-un adevărat complex. Pre
zențe inedite în peisajul Capita
lei, vechile construcții datînd 
din 1808, au suferit metamor
foza impusă de spiritul inven
tiv al arhitecților, care le-au re
dat cu fidelitate forma dc odi
nioară. Astăzi, complexul se 
bucură de afluxul vizitatorilor 
din țară și de peste hotare, o- 
ferind o gamă variată de ser
vicii — hotel, restaurant, bar de 
zi, cramă, magazin de artizanat, 
o patiserie-simigeric.

In timpul vizitei, tovarășul 
Ceaușescu apreciază eforturile și 
realizările celor care au restau
rat hanul. In același timp, însă, 
în cadrul discuțiilor cu edilii 
Capitalei, subliniază necesitatea 
folosirii judicioase a spațiului, 
în sensul amenajării în cel mai 
scurt timp, ca restaurant pen
tru public și a actualei săli re
zervate recepțiilor, a transfor
mării curții interioare, prin do
tări corespunzătoare, într-o 
grădină de vară. Secretarul ge
neral insistă ca forurile în drept 
să manifeste mai mult spirit 
de inițiativă gospodărească, mai 
multă fantezie atît în privința 
decorărilor interioare, menite să 
dea culoare, farmec și persona^ 
litate distinctă unității, cît și 
în legătură cu serviciile pro- 
priu-zise. In acest sens, reco
mandă ca în desfacerea de 
băuturi să se pună accentul pe 
produsele specific românești, 
din cele mai renumite podgo
rii. Se știe doar că acestea se 
bucură de prestigiu, cucerind 
medalii de aur la confruntările 
internaționale.

De la „Hanul lui Manuc", se 
parcurge pe jos toată zona 
„Curții vechi". Deși aici au 
fost date în folosință o serie de 
magazine bine profilate, ima
ginea de șantier este încă pre
zentă : se restaurează Palatul 
domnesc, „Hanul cu Tei", pe 
Gabroveni se construiește un 
complex al cooperației mește
șugărești, numeroase alte, clă
diri urmînd să fie înzestrate cu 
magazine specializate, aparți- 
nînd atît comerțului de stat, cît 
și ministerelor specializate, co
operației meșteșugărești, indus
triei locale.

Secretarul general al partidu
lui intră în numeroase unități, 
stă de vorbă cu vînzătorii, cu 
cumpărătorii, se interesează de 
modul de aprovizionare, de pre
ocupările privind diversificarea 
produselor. La magazinul cu 
articole de sticlărie și ceramică 
de pe strada Covaci, și la cele 
ele artizanat și mobilă de pe 
Gabroveni, de produse ale in

dustriei locale de pe Smîrdan, 
tovarășul Ceaușescu apreci
ază prezența unor bunuri 
de larg consum de bună calita
te. Este necesar însă ca atît co
operația meșteșugărească, cît și 
industria locală Și cea republi
cană să realizeze sortimente mai 
multe într-o gamă cît mai 
largă, în așa fel îneît cumpără
torul să aibă posibilitatea să 
aleagă, să fie' confecționate 
produse de serie mică și chiar 
unicate, astfel ca fiecare unita
te să poată oferi mărfurile ce
rute de cetățeni, pentru ca 
timpul acestora să fie economi
sit, să nu fie obligați să umble 
pentru a le căuta. Această in
dicație se referă la articolele de 
artizanat, de marochinărie Și 
galanterie, la mobilă, la artico
lele de împodobit interioarele, 
la cele electrocasnice și ale in
dustriei ușoare. In același timp, 
se arată că trebuie depuse e- 
forturi susținute pentru lichi
darea uniformității, a neglijen
țelor dc ordin gospodăresc. 
Sondarea gusturilor cumpărăto
rilor să ducă într-adevăr la 
creșterea calității, a aspectului 
estetic al produselor.

Aflînd de prezența tovarășu
lui Ceaușescu în zona „Curții 
vechi", numeroși cetățeni aflați 
Ia ceasurile dimineții aici sau 
pe Lipscani s-au adunat în gru
puri compacte, ținînd să-i adre
seze călduroase cuvinte de bun 
venit, să-l salute cu entuziasm. 
Sînt manifestări spontane, care 
oglindesc dragostea eu care es
te întîmpinat p
ducătorul partidului și statului 
nostru, atașamentul profund al 
oamenilor muncii față de partid, 
față de secretarul general, re
cunoștința fierbinte pentru grija 
sa de zi cu zi pentru condițiile 
lor de viață și de muncă, pen
tru progresul neîntrerupt al pa
triei socialiste.

Indicațiile date de tovarășul 
Ceaușescu în timpul acestei vi
zite de lucru edililor Capitalei, 
factorilor de răspundere din co
merț, cît și în întîlnirea care 
a avut loc apoi la sediul Co
mitetului Central cu privire la 
necesitatea aprovizionării ritmi
ce, cu produse de calitate, în 
sortimente bogate, a moderni- 
ză’-ii transportului tuturor pro 
duselor alimentare — inclusiv a 
cărnii, prin intermediul «lo
tizării și conteinerizării, a folo
sirii judicioase a spațiului co
mercial și totodată a respectă
rii riguroase a regulilor sanitare 
reprezintă o nouă și prețioasă 
contribuție la înlăturarea unor 
neajunsuri, la continua îmbu
nătățire a aprovizionării popu
lației, a activității comerciale și 
gospodărești.

A

ARGENTINA VIETNAMUL DE SUD

■y' ''

lucrărilor Comisiei 
O.N.U. pentru 

drepturile omului
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

La New York au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 28-a sesiuni 
a Comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului. Sesiunea a ana
lizat proiectul de convenție pre
zentat de U.R.S.S. în probleme
le combaterii apartheidului și 
proiectul protocolului la aceas
tă convenție privind lichidarea 
tuturor formelor de discrimina
re rasială, hotărând să le supu
nă spre aprobare viitoarei sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Sesiunea a hotărât, de aseme
nea, efectuarea unei analize a 
politicii și practicii de discrimi
nare rasială într-o serie de țări.

TANZANIA

INCIDENTE GRAVE
LA MENDOZA

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 
— Pentru a patra zi consecutiv, o- 
rașul argentinian Mendoza (care nu
mără circa un sfert de milion dc 
locuitori) a fost scena unor inciden
te puternice între populație și uni
tățile armatei, care au făcut noi vic
time în rîndul populației. Cifra to
tală a acestora, de la izbucnirea tul
burărilor la începutul săptămînii, 
se ridică la trei morți și peste o 
sută de răniți. Activitatea econo
mică a rămas, în continuare, para
lizată de greva generală declan
șată de organizația locală a celei 
mai puternice uniuni sindicale din

țară — Confederația Generală a 
Muncii (C.G.T.).

După cum transmite agenția Reu
ter, în cursul nopții dc joi poliția 
i-a arestat pe principalii lideri sin
dicali locali, care au organizat gre
va generală de 24 de ore, încheiată 
vineri. Cu toate acestea, în semn de 
protest față de acțiunea poliției, 
greva generală s-a extins. Pe stră
zile orașului — care se află, încă 
de marți, sub stare de asediu — 
au patrulat unități ale armatei 
poliției.

♦

Și

Atacuri intense lansate de forțele patriotice
împotriva bazelor, aerodromurilor

Primul vicepreședinte al Republicii,
Abeid Karume,

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres).
— Președintele Republicii Unite 
Tanzania, Julius Nyerere, a anun
țat, la postul de radio național, că 
Abeid Karume, primul vicepreședin
te al Republicii, președintele Con
siliului Revoluționar din Zanzibar, 
a fost asasinat, vineri, în insulă, 
in timp ce participa la o discuție 
cu activiștii Partidului Afro-Shirazi, 
relatează agențiile Reuter, France 
Presse și Associated Press. Cu ace
lași prilej, Thabit Kombo, secreta
rul general al Partidului Afro-Shi
razi, a fost rănit și se află internat 
în spitalul din capitala Zanzibaru- 
lui. Președintele Nyerere a lansat 
un apel către populația insulei de 
a colabora cu poliția în vederea 
prinderii persoanelor care au parti
cipat Ia această acțiune și au reu
șit să fugă.

Agențiile de presă subliniază că 
știrea privind moartea lui Abeid 
Karume a survenit la puțin timp 
după ce guvernul din Zanzibar a- 
nunțase impunerea de restricții de 
circulație în insulă și întreruperea 
legăturilor telefonice, aeriene și ma
ritime cu exteriorul.

a fost asasinat

Congresul
Hațional

Palestinean

(

CHILE — Clădit la o altitudine de circa 540 m, Santiago de Chile este situat la numai 
110 km de țărmul Pacificului. Orașul, azi capitală, a fost fondat de conquistadorii spanioli 
în 1 540. In foto : vedere din Santiago de Chile.

7

sc știe, insula Zanzi-După cum
bar, care și-a cucerit independența 
în 1963, face parte din Republica 
Unită Tanzania începînd din apri
lie 1964, în urma unirii cu Tanga- 
nika.

CAIRO 8 (Agerpres). — Con
gresul Național Palestinean, ca
re își desfășoară lucrările în 
capitala egipteană, a înaintat 
spre studiere comitetului său 
pentru problemele unității un 
proiect care prevede unificarea 

^tuturor forțelor militare ale re
zistenței palestinene, sub un co
mandament unificat — infor
mează agenția M.E.N.

și punctelor întărite ale
VIETNAMUL DE SUD 8 (A- 

gerpres). — Forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au elibe
rat orașul Loc Ninh, din pro
vincia Binh Long, important 
punct strategic pe șoseaua nr. 
13, aflat la aproximativ 120 km 
nord de Saigon, și au încercuit 
capitala provinciei, orașul An 
Loc. Agenția de presă Elibera
rea menționează că în cursul 
luptelor pentru Loc Ninh, for
țele armate populare de elibe
rare au scos din luptă nume
roși militari inamici, capturând 
ori distrugînd 100 de vehicule, 
printre care mai multe tancuri, 
și doborînd cinci aparate de 
zbor, între care un avion de 
transport „C-130" In cursul a- 
celorași lupte a fost ocupată 
baza Tech Ninh și aerodromul 
Quian Boi.

Agenția France Presse infor
mează că șoseaua nr. 13 — care 
leagă Saigonu) de An Loc — a 
fost tăiată de patrioți, iar la 
An Loc, luptele se dau deja in 
centrul orașului.

In Delta Mekongului, la sud- 
vest de Saigon, forțele patrio
tice au lansat o serie de atacuri 
împotriva bazelor, aerodromuri
lor și punctelor întărite ale ina
micului. Asemenea atacuri au 
fost semnalate în provincia de 
coastă Vinh Binh, la 100 km 
de Saigon, precum și în provin-

ciile Ba Kuyen și Vinh Long. 
Preocupate de această evoluție, 
autoritățile saigoneze au impus 
restricții de circulația în tim
pul nopții în zona Saigon-Cho- 
lon-Gia Dinh.

In zona Platourilor înalte 
s-au dat lupte grele pentru ae
roportul Dak To, precum și în 
jurul altor baze saigoneze, în
cercuite de patrioți. Forțele de 
eliberare au atacat, de aseme- 

'nea, baza aeriană de la Kon- 
tum, precum și cea de la Phu
ong Hoang. In această zonă, 
numai în intervalul 26 martie 
— 4 aprilie, au fost eliminați 
1 400 soldați inamici, mențio
nează agenția de presă ..Elibe
rarea". »

Agențiile de presă relevă că, 
în ultimele zile, Platourile înal
te au constituit principala țintă 
a raidurilor bombardierelor gi
gant „B-52* ale forțelor aerie
ne americane cu baza în Tai- 
landa.

Continuă, între timp. încer
cările aviației americane de a 
slăbi intensitatea atacurilor 
lansate de forțele patriotice. 
După cum scrie agenția Fran
ce Presse, acțiunile aviației Sta
telor Unite au atins vineri un 
punct culminant, avioanele de

Conferința de presă
a secretarului general al 0.0

inamicului
bombardament și vînătoare și 
bombardierele gigant „B-52" e- 
fectuînd, în 24 de ore, numeroa
se raiduri în Vietnamul de sud.

★

V.N.A. transmite din 
în zilele de 6 și 7 a-

Agenția 
Hanoi că, 
prilie, nave militare aparținînd 
flotei S.U.A. au bombardai zo
ne populate din provincia Qu- 
ang Binh și zona Vinh Linh 
din R.D. Vietnam. Artileria ar
matei populare vietnameze a 
ripostat cu vigoare, producînd 
avarierea gravă a două nave 
militare ale agresorilor.

★
WASHINGTON 8 (Agerpres).

— Ministrul apărării al S.U.A., 
Melwin Laird, a declarat, vi
neri, în cadrul unei conferințe 
de presă, că guvernul de Ia 
Washington va continua să or
done bombardarea teritoriului 
Republicii Democrate Vietnam
— informează agenția Associa
ted Press. EI a precizat că 
S.U.A. „au luat o hotărîre con
știentă utilizînd forțele aeriene 
și navale", care ar avea drept 
scop „protejarea retragerii tru
pelor americane șl ajutorarea 
celor sud-vietnameze".

DE PRETUTINDENI

In insula luî Robinson Crusoe
D
n

(Urmare din pag. 1)

u

nei fortărețe și cîteva tunuri din 
bronz umplute cu pămînt. Tot ei 
au descoperit niște peșteri, în care 
s-au ascuns mai tîrziu patrioții 
chilieni; coroana Spaniei deporta 
aici luptătorii pentru independen
ța țării. De la aceștia, toate peș
terile au rămas cu denumirea de 
„peșterile patrioților".

Mai tîrziu, oligarhia chiliana, 
urmînd exemplul regilor Spaniei, 
au utilizat arhipelagul tot ca loc 
de deportare pentru chilienii ca
re luptau pentru dreptate socială.

Populația insulei lui Robinson 
Crusoe — 800 locuitori — a par
curs în ultimii ani împreună cu 
toți chilienii un drum destul de 
greu; în trecut, erau exploatați 
de patronii celor patru firme de 
pescuit cu o lipsă de scrupule în- 
lîlnită numai în colonii.

Principala sursă de hrană este 
aici oceanul. Apele sale au făcut 
din arhipelag paradisul pescarilor. 
Am văzut copii pescuind, intr-o 
jumătate de oră, cu o undiță sim
plă, cîteva coșuri cu pești.

— Ajunge să te depărtezi la 
100 metri de mal, mi-a spus pes
carul Pedro Leon, să bagi mina 
în apă și peștii vin, grămadă, 
să-ți muște degetele. Totuși, peș
tele este pentru noi ceva secun
dar, mult mai important este ho
marul. De fapt, noi nu sîntem 
pescari, ci vînători de homari.

M-am urcat și eu într-un bon
gos împreună cu doi pescari —■ 
Orlando Rojas și Hugo Gonzalez. 
Navigînd de-a lungul malului, am 
văzut dansînd la suprafața apei 
niște bile verzi susținînd corzi 
lungi care dansau deasupra valu
rilor. La fundul apei fuseseră 
depuse plasele cu capete de pești 
■— momeala pentru homari.

In apropiere de capul Verdugo, 
acolo 
etaje 
mate 
oprit 
tragă 
corzile pe care le văzusem în
tinse pe apă. In plasa care se 
ridica am văzut homarii. Dacă 
nu sînt suficient de mari oamenii 
îi aruncă înapoi în apă. Toți pes
carii au asupra lor o bucată de 
fier cu care măsoară carapacea 
homarilor. Aceasta nu trebuie să 
măsoare sub 11.5 cm. (Cu clești 
și coadă homarii maturi depășesc 
50 cm). Dacă prind vreo femelă 
cu ouă, o aruncă și pe aceasta în 
apă. Toți sînt foarte atenți în 
menținerea acestei bogății a ocea
nului. Cu toate acestea, în tim
pul sezonului se pescuiesc aici 
pînă la 100 000 homari, deosebit 
de apreciați pentru gustul lor în 
lumea întreagă.

...După această operație, pesca
rii cu care plecasem au aruncat 
plasele în apă și și-au îndreptat 
bongoul spre mijlocul oceanului 
tăind curentul puternic. Vîntul 
era violent și barca se înclina în 
toate direcțiile. Valurile se înăl
țau mai sus de capetele noastre. 
La aproximativ 15 km de mal, 
în sectorul Marelui Banc, moto
rul se oprește din nou și pescarii 
aruncă o plasă. Ca la comandă 
din înaltul cerului încep să co
boare pe apă pescăruși enormi. 
Cînd pescarii aruncă momeala 
pentru homari au grija de fiecare 
dată sa le dea și lor ceva de mîn- 
care.

— întotdeauna ieșiți în larg pe 
o vreme ca asta ? — i-am în
trebat.

— Ce vreți să facem ? Uneori 
este și mai rău ca acum. Tre-

unde valurile înalte cît trei 
formează vîrtejuri înspu- 
și zgomotoase, Orlando a 
motorul și a început să 
cu ajutorul unui harpon

Zwe să aducem homari indife
rent de vreme : în curînd va sosi 
o șalupă din Chile, iar noi va 
trebui s-o umplem cu homari. 
Depozitele unde păstrăm aceste 
crustacee pînă la sosirea șalupei 
trebuie să fie pline. Pescarii și-au 
amintit și vremurile cînd firmele 
dictau pe această insulă; ambar
cațiunile acestora vindeau insu
larilor combustibil și articole in
dustriale — de calitate proastă, 
dar la prețuri foarte ridicate. Si 
astăzi pescarii mat numesc vinul 
importat „zîmbetul tigrului" 
pentru că era atît de acru îneît 
te făcea să rînjești...

Timp de 80 de ani, firmele 
străine au menținut insula în mi
zerie. . Pînă nu demult era aici 
un singur medic; acela care ar fi 
fost grav bolnav, era, de fapt, 
definitiv condamnat.

— Am trăit cu foarte puțin 
mai bine decît Robinson Crusoe, 
remarcă Fernando Rojas, organi
zatorul cooperativei pescarilor. 
Acum lucrurile s-au schimbat. 
S-a organizat o cooperativă com
pusă din peste 90 la sută din 
pescarii de pe insulă. S-a termi
nat și cu dominația firmelor ca
re dețineau nouă zecimi din be
neficiile acestei insule.

Cooperativa a primit din par
tea statului o șalupă. Aceasta â- 
duce mărfuri și materiale de con
strucție și se întoarce pe conti
nent cu homari și cu pește. Cu 
veniturile cîștigate, cooperativa 
poate plăti serviciile unui medic, 
a unui agronom, poate să dez
volte cultura viței de Vie, creș
terea animalelor; în prezent sc 
construiesc aici o fabrică de con
serve, case pentru insulari, local
nicii controlînd chiar și industria 
turismului.
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0 Delegația P.C. S.U.A.,
condusă de Gus Hali, secretar ge
neral al partidului, care a făcut o 
vizită în Cuba, a părăsit Havana, 
plccînd spre patrie.

Delegația P.C. din S.U.A. a fă
cut cunoștință cu practica construc
ției comuniste în Cuba și s-a în
tîlnit cu conducători de partid și 
de stat cubanezi.

0 Un purtător de cuvînt al gu
vernului iordanian a declarat că gu
vernul țării sale regretă hotărîrea 
Republicii Arabe Egipt de a rupe 
relațiile diplomatice dintre cele două 
țări, informează agenția U.P.I. „Gu
vernul iordanian studiază. în mo
mentul de față această hotărîre, în 
lumina tuturor informațiilor dispo
nibile" — a adăugat el.

O Ministrul danez al afacerilor 
externe, Knud Boerge Andersen, a 
ținut vineri, la Copenhaga, o con
ferință de presă. Referindu-se la 
problema aderării Danemarcei Ia 
Piața comună, Andersen a subliniat 
că guvernul său dorește acest lucru, 
dar se pronunță din nou împotriva 
unor instituții cu caracter suprana
tional în Piața comună.

0 Taxa de scont a Italiei a fost 
redusă de la 4,5 la 4 la sută. Mă
sura, se precizează în decretul sem
nat de ministrul trezoreriei, Emilio 
Colombo, și dat publicității la Ro
ma, a fost luată pentru a stimula 
reluarea activității economice. Ea va 
intra în vigoare începînd de luni, 
10 aprilie.

O In urma convorbirilor purtate 
la Moscova între delegații ale mi
nisterelor comerțului ale U.R.S.S. și 
Canadei a fost realizată o înțelegere 
privind prelungirea valabilității a- 
cordului comercial bilateral — a- 
nunță^ agenția TASS. Totodată, s-a 
hotărît crearea unei comisii consul
tative 
vînd 
lități 
bului

0

pentru comerțul bilateral, a- 
ca sarcină găsirea de 
în vederea dezvoltării 
reciproc de mărfuri.

_ La Roma a avut loc, 
o întrunire a conducătorilor 
delor creștin-democrate din . 
vest-europene — 
Franța, R. F. a Germaniei, Luxem
burg, Malta, Olanda, San Marino, 
Elveția și Italia. Deschise de Ma
riano Rumor, fost premier al gu
vernului italian și președinte al U- 
niunii creștin-democrate a Europei 
occidentale, lucrările reuniunii au 
prilejuit examinarea unor probleme 
europene și a unor aspecte ale si
tuației internaționale.

0 Salvador Allende, președintele 
Republicii Chile, a numit, la 7 apri
lie în fruntea Ministerului Justiției, 
pe Jorge Tapia, iar ca ministru al 
minelor — pe generalul Pedro Pa
lacios, informează agențiile Reuter 
și A.P.

Cele două posturi au rămas va
cante după recenta retragere a 
Mișcării Radicale Independente de 
stînga (M.R.I.I.) din coaliția guver
namentală prin demisia reprezen
tanților săi în guvern. Președintele 
Allende a subliniat că această a- 
legere a fost determinată de capa
citățile profesionale ale celor d,v 
noi miniștri.

posibi- 
schim-

vineri, 
’ parti- 
10 țari 

Austria, Belgia,

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
în conformitate cu programul de 
colaborare al unor (ari socialis
te în domeniul cercetării și fo
losirii spa[iului cosmic în scopuri 
pașnice, la 7 aprilie, în Uniunea 
Sovietică, a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Intercos- 
mos-6" — informează agenția 
TASS, Aparatura științifică insta
lată la bordul satelitului funcțio
nează normal.

T

PARIS 8 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă ținută vineri, la 
Paris, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a referit la rolul 
Națiunilor Unite în rezolvarea ma
rilor probleme internaționale ac
tuale.

In ceea ce privește situația din 
Orientul Apropiat, și continuarea 
misiunii Jarring, Waldheim a de
clarat că „trebuie să se negocieze 
și trebuie să se găsească o soluție 
pașnică : de aceea, i-am cerut lui 
Gunnar Jarring să-și continue mi
siunea".

Kurt Waldheim s-a declarat în 
favoarea admiterii R. D. Germane 

a R. F. a Germaniei în O.N.U.,Și

imediat ce va fi posibil. Acest lu
cru este în interesul Națiunilor Uni
te, dar admiterea depinde și de voin
ța celor două state germane — a 
spus el.

In cadrul conferinței de presă, 
Kurt Waldheim s-a referit și la si
tuația din Peninsula Indochina. Se
cretarul general al O.N.U. a ară
tat, apoi, că după vizitele sale la 
Washington, Paris și londra, el in
tenționează să se ducă la Moscova 
și la Pekin — capitalele celorlalți 
doi membri permanenți ai Consiliu
lui de Securitate. In legătură cu 
aceste vizite nu a fost încă fixată 
nici o dată — menționează agen
ția France Presse.

0 SINGAPORE. - In clă
direa Bibliotecii Naționale din 
Singapore s-a deschis recent o 
expoziție de fotografii pe temele 
„România în cifre și imagini", și 
„București — capitala României".

La inaugurarea expoziției au 
participat reprezentanți ai minis
terelor de externe, culturii, învă- 
țămîntului din Singapore, ai mu
nicipalității orașului și ai altor 
instituții, precum și șefi ai unor 
misiuni diplomatice.

A fost de față Marin Alexie, 
ambasadorul României în Singa
pore.

HAGA. — Administrația con- 
’ • 1 ■ „WMF“ a in-

va trece la conccdie- 
de muncitori 
constructoare 
anunțată, de

cernului olandez 
format că 
rea a 900 
zinele sale 
șini. Este 
nea, concedierea cîtorva 
muncitori din întreprinderile con- 
rprnilllii r!

din ti
de ma- 
aseme- 

sute de

cernului „Hagemeier", precum și 
d..i întreprinderile concernului

Comunicat la încheierea
convorbirilor miniștrilor

de externe ai
și R. D.

BERLIN 
municatul 
convorbirilor purtate la Berlin de 
Bohuslav Chnoupek, ministrul dc 
externe al Cehoslovaciei, cu Otto 
Winzer, ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane, se relevă dez
voltarea cu succes a relațiilor celor 
două părți în diferite domenii.

Părțile au constatat că R. S. Ce-

8 (Agerpres). — In co- 
publicat la încheierea

'“i

Cehoslovaciei
Germane

★
0 BUDAPESTA. - In capi

tala ungară s-a deschis sîmbătă 
expoziția documentară „Construc
ții industriale în România", orga
nizată de Centrul de documentare 
din cadrul Ministerului Construc
țiilor industriale, în colaborare cu 
Centrul de documentare tehnică 
pentru construcții din Ungaria.

★
WASHINGTON. — Potrivit 

datelor publicate 'de Ministerul 
Muncii, în Statele Unite șomajul 
a continuat să crească, atingînd, 
în luna martie, 5,9 la sută din 
forța de muncă activă.

Pe de altă parte, spirala î infla
ționistă se menține, deși pare să 
înregistreze o oarecare reducere 
a intensității. Astfel, prețurile la 
produsele industriale de uz înde
lungat au crescut în luna martie 
cu 0,3 la sută.

din întreprinderile 
chimic „Akzo“.

★
MADRID. - In 

centru industrial și economic spa
niol Bilbao, cîteva sute de func
ționari bancari au organizat, vi
neri, o demonstrație de protest 
împotriva intenției oficialităților 
de a concedia 16 dintre liderii lor 
sindicali.

Poliția spaniolă a intervenit 
împotriva demonstranților, ope- 
rînd arestări.

★
BOGOTA. — In capitala co- 

lumbiană, Bogota, s-au produs vi
neri violente ciocniri între forțele 
de poliție și cadrele didactice a- 
flate în grevă, care, sprijinite de 
studenți, au organizat o demon
strație în sprijinul revendicărilor 
lor. In urma ciocnirilor dintre 
poliție și participanții la demon
strație — considerată ilegală în 
virtutea stării de asediu în vi
goare în Columbia — numeroase 
persoane au fost rănite și cîteva 
autovehicule au fost incendiate. 
Poliția, sprijinită de armată, a o- 
perat 200 de arestări în rîndul 
demonstranților.

importantul

hoslovacă și R. D. Germană, îm
preună cu alte țări socialiste, in
tenționează să acorde și în viitor 
o importantă atenție problemelor 
securității și colaborării europene. 
In context, a fost subliniat faptul 
că ratificarea tratatelor încheiate de 
R. F. a Germanici cu U.R.S.S. și 
R. P. Polonă ar oferi noi posibili
tăți pentru normalizarea relațiilor 
și colaborării pașnice în Europa.

lrlanda_de_Nord NOI VIOLENTE
BELFAST 8 (Agerpres). — 

plozia unei bombe în capitala 
landei dc Nord făcut vineri

Ex- 
It- 

alte 
două victime în rîndul populației

civile, informează agenția Reuter. 
In aceeași zi, în urma unor schim
buri de focuri, un soldat britanic 
a fost ucis 
minoritatea

într-un cartier locuit do 
caiolică din Belfast.
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Ieri, în meciul amical de fotbal Of PESTE HOTARE
România rants 2

Peste 35 000 de spectatori au 
urmărit ieri pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele Ro
mâniei și Franței. Vremea exce
lentă a favorizat desfășurarea în- 
tîlnirii în optime condiții. Fot
baliștii români au dominat majo
ritatea timpului, obținînd o me
ritată victorie cu scorul de 2—0 
(1—oy In prima repriză, echipa 
României a dominat clar, obli- 
gînd pe oaspeți să se apere cu 
7—8 jucători. Gazdele au ratat 
cîteva ocazii la fel ca și oaspe
ții, care au fost periculoși prin 
acțiunile inițiate de Blanchet și 
Mezy. Scorul a fost deschis în 
minutul 15. Radu Nunweiller a 
pasat balonul lui Iordănescu. A- 
ripa stingă a echipei României a 
înscris imparabil de la marginea 
careului de 16 m. In continuare, 
Floch și Blanchet au ratat două 
ocazii bune de a egala. In minu
tul 30, Lucescu a înscris un 
punct, anulat pe bună dreptate 
de arbitrul jocului, pe motiv că 
unul din jucătorii români atacase 
neregulamentar portarul. In mi
nutul 32, oaspeții au avut o ma
re ocazie de a egala, ratată de 
Blanchet, care a trimis balonul

pe lingă poarta părăsită de Ră
ducanu.

După pauză, jucătorii români 
au continuat să controleze jocul. 
In minutul 51, fotbaliștii români 
înscriu cel de-al doilea punct, 
marcat de Dinu, care a primit 
balonul de la Dembrovschi. Du
pă numai 2 minute, fotbaliștii 
francezi au ocazia de a reduce 
din handicap, însă Floch, scăpat 
singur, este blocat spectaculos de 
portarul Răducanu. Jocul devine 
din ce în ce mai spectaculos, 
francezii fiind dornici să micșo
reze handicapul. Selecționata Ro
mâniei joacă mai bine în atac 
ca în prima repriză și domină 
categoric. Francezii rămîn însă 
periculoși în jocul pe contraatac, 
deoarece apărarea gazdelor joacă 
inegal. In minutul 70, balonul ex
pediat de Lech întîlnește bara. 
După numai 5 minute, Lech șu- 
tează năpraznic, balonul îl de
pășește pe portarul Răducanu în
să nu intră în plasă întîlnind 
bara și ieșind afară. In conti
nuare, fotbaliștii români au ratat 
la rîndul lor ocazii prin Domide 
și Iordănescu. Ei au dominat au
toritar obținînd o meritată vic
torie.

PRAGA. Turneul internațio
nal de fotbal (juniori) desfășu
rat la Praga a fost câștigat de 
echipa locală Slavia, pe locu
rile următoare s-au clasat for
mațiile Bohemians Praga, Vasas 
Budapesta și Rotweiss Erfurt 
(R.D. Germană).

In ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Bohemians Praga — 
Rotweiss Erfurt 1—1 (0—1); 
Slavia Praga — Vasas Budapes
ta 3—1 (1—0).

BRUXELLES. Turneul inter
național de fotbal (rezervat e- 
chipelor de juniori) de la Bruxel
les a fost cîștigat de formația 
belgiană Anderlecht. In finala 
competiției, tinerii fotbaliști bel
gieni au învins cu scorul de 
2—0 echipa vest-germană Ba
yern Miinchen.

ZURICH. Concursul interna
țional de cros desfășurat Ia 
Ziirich s-a încheiat cu victoria 
atletului Charles Sowa (Luxem
burg), care a parcurs 20 km în 
Ih 30’ 05”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat elvețienii Hans 
Doebeli-la 28", Rene Pfister — 
la 3'12” și Alfred Badel — la 
3’ 37”.

Cursa rezervată senioarelor a 
fost cîștigată de sportiva vest- 
germană Cella Beiner cronome
trată pe 5 km în 30’ 37”.

La juniori (10 km), victoria a 
revenit lui Lucien' Fabre (Lu
xemburg) cu timpul de 48’54”.

ROMA. Apropiatele campio
nate internaționale de tenis ale 
Italiei vor reuni la Foro Italico 
din Roma o serie de jucători 
valoroși în frunte Cu românii 
Ilie Năstasc și Ion Țiriac, ce
hoslovacul Jan Kod’es, Alek
sandr Metreveli (U.R.S.S.). Le
wis Hoad (Australia). De ase
menea, organizatorii au primit 
confirmarea de participare a 
celor mai buni tenismani fran
cezi.

PRAGA, In cel de-al doilea 
meci din prima zi a campiona
telor mondiale de hochei pe 
gheața (grupa A), care se desfă
șoară la Praga, s-au întîlnit re
prezentativele U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei. Victoria a revenit 
hocheiștilor sovietici cu scorul 
de 11—0 (3—0, 3—0, 5—0).

a 
internațional mascu

ri o handbal de la Budapes- 
s-au înregistrat următoare-1 
rezultate ! Honved Budapes- 
— Selecționata de tineret a 

■17 (16—11); Vor-

BUDAPESTA. In prima zi 
turneului 
lin 
ta 
le 
ta
Ungariei 31 
warts Frankfurt pe Oder 
Poznan (Polonia) 22—13 (1?
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