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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE
IN CONDIȚII DE EFICIENȚA RIDICATĂ!

Harnicul brigadier Haralambie Negrea de la mina Livezeni obține zilnic succese 
remarcabile, acolo. Jos, la orizontul 300. Iată-1 Ia ieșirea din șut, surprins împreună 
cu doi ortaci. Buna dispoziție de pe chipul lui e semnificativă. La rezultate buno, bu
nă dispoziție.

OBIECTIVELE 
ANULUI .

• RITMICITATE
• PRODUCTIVITA TE
• ECONOMII

SĂRBĂTORIREA

ZILEI CEFERIȘTILOR AMOMIMUț
Adunarea festivă

AFIRMĂRI MULTIPLE PE
PODIUMUL U\I RLCERII

Vie emulație între brigăzile 
minei Aninoasa

Dezbaterile fructuoase din 9 februarie a.c. in adunarea 
generală a reprezentanților salariaților, precum și încheie
rea primei decade a lunii cu un 
au însuflețit și au mobilizat in 
minei Aninoasa.

Cuvintul de ordine dc a da 
MULT, DE CALITATE și MAI 
cepind cu cea dinții zi a decadei a doua. Astfel in schim
burile din 14 și 15 februarie colectivul sectorului I a adău
gat la sporul de 419 tone din decada intîi încă 331 tone. O 
activitate deosebit de fertilă pe frontul cărbunelui are loc 
în cadrul sectorului II. Pină in prezent, acest harnic colec
tiv a extras peste plan S60 tone cărbune, in condițiile sporirii 
productivității muncii cu aproape 320 kg/post. La sectorul 
IV plusul a fost „urcat" la 661 tone, din care o mare parte 
s-a extras in ultimele două zile.

Cu aceste deosebite realizări obținute de cele trei sectoa
re productive, E.M. Aninoasa a ridicat la peste 1 000 tone 
sporul pe luna februarie Ia extracția de cărbune.

Așa cum ne-am obișnuit in ultimul timp, in fruntea în
trecerii se situează vrednica brigadă condusă de comunis
tul NICOLAE ILIE, de la sectorul 1, cu un plus de 650 tone. 
Ia zi. Pe panoul de onoare mai sint înscrise numele brigă
zilor conduse dc AUREI. CR1STEA, cu 450 tone, NICOLAE 
BOCOR și VICTOR ANDRITOIU, de la sectorul II. cu 
450 și. respectiv, 300 tone depășire a sarcinilor de plan, DU
MITRU FULGA, TRAIAN NICO AR A și CONSTANTIN 
LABUȘCA, cu sporuri la zi cuprinse între 60 și 150 tone, de 
la sectorul IV.

De asemeni demn de consemnat este și faptul că în ul
timele două zile datorită efectuării de controale regulate a- 
supra probelor de șist vizibil, s-a reușit ca cenușa să fie 
redusă cu două puncte.

plus de 450 tone de cărbune 
muncă întregul colectiv al

patriei CĂRBUNE C IT MAI 
IEFTIN s-a materializat in-

L---------------
Sînt muncitor electri

cian la tabloul gene
ral al distribuției e- 

nergiei electrice in cadrul 
preparației cărbunelui din 
Lupeni. Vă scriu și eu des
pre un fapt petrecut aici 
la noi, de curind, un fapt 
pe care-l cred semnificativ, 
care spune ceva, care — 
văd eu — reflectă dragostea 
și atașamentul față de lo
cul de muncă, de întreprin
derea unde lucrează și — 
mai ales — mulțumirea da
tă de datoria împlinită.

Orele 22... Se decuplea- 
întrerupătorul de 6 kV 
la pompele cu apă cla- 
Citeva manevre urgen- 
pentru ca alimentarea 
apă să nu stagneze, dar

ză 
de 
ră. 
te 
cu
— inutil. întrerupătorul fu
sese pușcat... Urmări grave 
pentru procesul de produc
ție se anunțau la orizont...

Orele 22,30... Maistrul I.

Constantin DANILA 
corespondent — Anlnoasa

Spre noi bogății de cărbune
La frontul galeriei de cercetare spre nord-est, stratul 

15, viitoare galerie colectoare pentru un nou abataj fron
tal. capabila și harnica brigadă condusă de ȘTEFAN NAGY 
menține un ritm accelerat de avansare. La finele decadei 
a I a lunii in curs, colectivul respectiv raporta peste 40 
metri liniari de înaintare, cu un .pas" de 5 metri pe zi. Se 
remarcă buna organizare a muncii la front în care sens, 
strădaniile șefilor de schimb DUMITRU OPRIȘ, ȘTEFAN 
BACIU și ION SABAU, sint hotăritoare.

Randamente sporite
Brigada minerului DLMI- 

TRU BÂLAȘCAU de la aba
tajul cameră nr. 3, stratul 
5. blocul II din sectorul I 
producție al minei Dîlja și-a 
realizat in mod exemplar 
planul de producție in fie
care zi de muncă din acest 
an. Din luna februarie a tre
cut prima decadă. Harnicii 
mineri din brigada lui Bă 
lâșcău au dat peste plan în 
această perioadă 150 de to
ne de cărbune brut. Munca 
in această brigadă este bine 
organizată. Acest lucru a 
contribuit ca de la începu
tul lunii februarie randa
mentul să fie depășit pe

cap 
tone

Printre cele mai bune bri
găzi de mineri ale sectoru
lui HI producție de la ace
eași exploatare se numără și 
acea pe care o conduce mi
nerul PAVEL TASNADI. A- 
ceasta brigadă se remarcă 
prin viteze de avansare spo
rite. realizind peste plan a- 
proape 200 tone de cărbune, 
iar la randament, (ață de 5 
tone pe post planificat — 
5.84 tone, ceea ce înseamnă 
o depășire cu 0,840 tone pe 
post ..................................
cat.

de muncitor cu 0.980 
cărbune.

a Indicatorului planifi-

Laszlo Carol ERVIN, 
corespondent

MAGAZIN

Antal este chemat urgent 
de acasă. Se mobilizează pe 
loc echipa de tură a elec
tricienilor din schimbul III,

Lupta
contra

cronometru...

se pregătesc sculele. între
rupătorul care trebuia să-l 
înlocuiască pe cel distrus, 
preparative, manevre. Mai- 

, strul, cot la cot cu oamenii 
din echipa condusă de MA
TEI KLASNICI, încep lup-

N 
ta contracronometru. Clipe
le trec greu, epuizant.

...Orele 2,30. Manevrele 
de probă se pol, in fine, e- 
xecuta. Orele 3 :' este redat 
in folosință circuitul de la 
pompele cu apă clară.

...Avaria a fost înlătura
tă in cel mai scurt tirhp 
posibil. Procesul de pro
ducție n-a avut absolut ni
mic de suferit : preparația 
a reușit să-și onoreze și pe 
ziua respectivă cele aproa
pe 8 000 tone de „cărbune 
înnobilat"...

...Eram tablonist de ser
viciu in acea noapte, mar
tor ocular la fapta aparent 
fără răsunet, dar care a 
încorporat — sub ochii mei 
— dăruireo, perspicacitatea, 
abnegația unor oameni.

din Petroșani

Ieri după-amiază. la Casa de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani s-a desfășurat aduna
rea festivă dedicată împlinirii 
a 40 de ani de la eroicele 
lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933 și 
tradiționalei Zile a ceferiștilor.

Sutelor de ceferiști prezenti 
împreună cu familiile lor în 
sala de spectacole a Casei de 
cultură, tovarășul loan Blaga. 
secretarul Consiliului munlcl-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Lauran MOLDOVAN, 
electrician, preparata

Lupeni

CÎT COSTĂ NEMOTIVATA ?

• Intilnirea tovarășului E- 
mil Bodnaraș cu preșe
dintele C.C. al U.C. din 
Croația

© „Zilele culturii româ
nești" in Austria

© Activitatea lui „Lunohod- 
2" pe suprafața selenară

© Noi incidente înregistra
te la Belfast

Trăim clipe de mari pre
faceri materiale, dar mai a- 
les trăim căldura transmisă 
de om acestor înfăptuiri.

Un om trece, anonim, pe 
.llnqă noi. Preocupați de pro
priile noastre obligații cotidi
ene, puțini îl băgăm în seamă, 
îi cînțărim existența, frămin- 
tările interioare, preocupări
le și rezultatele. Un astfel de 
anonim este electricianul de 
întreținere Nicolae Grecu, 
angajat al Șantierului Valea 
Jiuluj al T.C.M.M. Zilele tre
cute, o oarecare trebuință 
de serviciu mi l-a adus pe 
Nicolae Grecu in față. Și, 
flecărind, ba de una, ba de 
alta, l-am întrebat la co mai 
lucrează, in șantier.

— Cînd plec dimineața de 
acasă, rareori știu dinainte 
ce am să lucrez, știți acum 
sînt la întreținere...-

— Dar' cum, la întreținere 
nu se planifică munca? - 
îl întreb, ghicind în inflexi
unea vocii, parcă, un fel de 
nemulțumire. _ 4

— Ba da ! — răspunde fă
ră a sta pe gînduri. Dar’de 
multe ori se aseamănă oare
cum cu cea de medic. Nicio
dată nu poți să prevezi unde 
trebuie să intervii.

— Tocmai cu cea de me-

adus

de 
în 

a-ral

clic? Ce element te-a 
la această comparație ?

II văd puțin încurcat 
întrebare, dar îi citesc 
privire hotărîrea de 
răspunde pe măsura el.

— Știți, cum să vă spun... 
am o sumedenie de puncto 
de lucru: Livezeni est, Pe- 
trila, Lonea, Valea Arsului 
și Baza didactică Paring. Și 
la obiectivele acestor punc
te de lucru sini o altă sume
denie de mașini și utilaie. 
Și cum fiecare din acestea 
iși are organismul și „sufle- 
tul“ ei — fără de care n-ar 
putea trăi —, eu mă ocup 
tocmai de „viața1* lor nor
mală. La utilaje execut In
stalații electrice și branșa- 
rea lor la sursa de alimenta
re cu energie. Se mai opreș
te un motor — vorbesc de 
cele între 4—10 kW, îl de
montez, îl „doftoricesc* 
poi îl montez la loc, să-șl 
îndeplinească mai departe 
rostul...

Nicolae Grecu, după o 
clipă de rjîndire, completea
ză !

— Vedeți, uneori se Ivesc

Marla DINCÂ

(Continuare in pag. a 3-a)

Dar cît nu costă, mai ales pentru cine nu se interese ază ?
Un pseudo-concurs „Cine știe, cîștigă" 

soldat cu pierderi
Nu din ambiția de a-i pune 

pe unii tineri in dificultate 
ci din dorința de a constata 
interesul manifestat de un co
mitet U.T.C. in jurul discipli
nei, după sondajul efectuat 
pe tema fluctuației („cît costă 
un nou angajat”) am revenit 
cu o altă intervenție, tu un 
alt sondaj, al cărui subiect îl 
facem cunoscut din primele 
noastre rînduri.

„Cit costă o nemotivată" ? 
— O Întrebare simplă, un su
biect interesant, o problemă 
majoră — disciplina — în
scrisă în numeroase rapoarte, 
dări de seamă planuri de acti
vități — în jurul căreia se 
stabilesc numeroase planuri de 
măsuri. In argumentarea 
sondajului nostru, repetăm ce
le spuse cu prilejul anterior 
(ancheta efectuată la mina 
roșeni).

„Nemotivata" constituie 
tr-adevăr o cauză care 
nează bunul mers al lucrări
lor. Dar (repetăm întrebările 
din ancheta precedentă) exis
tă oare tot atitea preocupări 
pentru înlăturarea ei ?

Ne-am aflat, într-una

Pa-

în- 
frî-

zile, la nuina Aninoasa, la 
sediul comitetului U.T.C., în
conjurați de multi membri ai 
comitetului cărora nu le-am 
contestat nicidecum bunele 
intenții în desfășurarea u- 
nei munci eficiente, care să 
nu fie umbrită de formalism. 
Dacă la sfîrșitrul discuțiilor 
noastre, cu sprijinul cunos
cutului miner Aurel Crlstea. 
locțiitor al secretarului de 
partid pe mină (care a avut 
bunăvoința să participe la 
discuții), am ajuns totuși la 
concluzia că acest formalism 
există, adăugăm din capul 
locului, că el nu se datoreș- 
te decît îndrumărilor greșite, 
venite din partea comitetu
lui municipal al U.T.C., 
anii precedenți. stilului 
muncă deficitar în care 
nerii de 
învățați 
blemele 
lor este

Am subintitulat ancheta 
față, un pseudo-concurs „Cine 
știe, cîștigă". Am dedus, la 
sfirșitul ei, că nu prea sînt 
cîștigători. că se înregistrează 
o mare pierdere pentru unita-

în 
de 
ti- 

la Aninoasa au fost 
„să rezolve" pro- 

cu care organizația 
zi de zi confruntată.

de

te, din cauza lipsei de pre
ocupare în cunoașterea feno
menului nemotivatelor (a im
plicațiilor fenomenului .în ac
tivitatea minei) și, implicit, 
în rezolvarea lui. Sondajul 
nostru nu s-a limitat la o 
singură întrebare. Răspunsuri
le, in schimb, s-au înscris pe 
aceeași linie, in cele mai fe
ricite cazuri apropiindu-se de

■ realitate prin aprecieri aproxi
mative. și nu datorită- unei 
cunoașteri temeinice. Or, în 
contextul exigențelor anului 
1973, la întrebarea „Cît costă 
o nemotivată"? un răspuns 
de genul ,,cam atît", nu dove
dește debit o preocupare 
„cam de aceeași măsură" pen
tru eliminarea ei.

Răspunsurile primite au fost 
următoarele :

— Nu știu cît costă, pentru 
unitate, o absență nemotivată I 
(Dumitru Morar, secretar de 
organizație, membru în comi
tetul U.T.C. pe mină)

I. MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

ACȚIUNI PIONIEREȘTI
„De la A la Z“
Consiliile orășenești Uricani 

și Lupeni ale organizațiilor 
pionierilor ou organizat ieri Io 
oro 14, și continuă azi la oro 
9, fnza orășenească a 
concursului intitulat „De la A 
la Z".

întrebările se referă la isto
ria patriei (cl. VIII), educația 
cetățenească (cl. VII), limbj 
română (cl. VI), geografia ju
dețului (cl. III) din materia 
parcursă la zi. Completate cu 
probe de aptitudini, echipa-

. jele clasate pe locul I vor 
participa la faza pe munici
piu a aceluiași concurs.

Ziua comandantului
Azi, la ora 9 in orașul Pe

troșani are loc „Ziua coman
dantului instructor". Activită
țile practice se vor ține la 
școlile generale nr. 5 (cl. V 
- VII) și nr. 6 (cl. II—IV), 
fiind urmate de expuneri vi- 
zind perfecționarea politică 
și metpdică a comandanților 
instructori de detașamente.

din gara Petro șani.Moment „calm" pe liniile de manevră

Electricianul șef de echipă Vasile Tașcău e unul din co
muniștii fabricii de slilpi hidraulici care se achită cu cinste 
de toate sarcinile ce-i revin atît pe linie profesională cît șl 
de organizație. Tn clișeul nostru l-am înregistrat reglînd un 
strung automat multiax.

PRAGA
de azi

și de mîine
Am vizitat Praga de mal 

multe ori și, de fiecare dată, 
parcurgi nd orașul — fie pe 
jos, fie cu mașina sau tram
vaiul, am avut senzația că fae 
o plimbare prin istoria sa mi
lenară care a lăsat prezentu-

ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

chiar și■ ■■ gustarea de dimineață?
In cadrul preocupării, deja 

manifeste în ultimii ani —
dar care, pe alocuri, ar tre
bui să atingă cote și mai
înalte — pentru diversifica
rea producției proprii in uni
tățile T.A.P.L., un loc aparte 
este necesar să-l ocupe ten
dința de îmbogățire continuă 
a sortimentelor de aperitive. 
Se recomanda, in adunarea 
generală a salariaților din a- 
limentația publică, de 
trecut, tuturor unităților, 
mari și mijlocii, să nu 
în nici un caz, pe un 
secundar, această preocupare, 
din capul locului prioritară. 
Se atrăgea chiar atenția res
ponsabililor de bodegi și bu
fete, care deschid ușile unită
ților la ore cit mai matinale, 
să Iacă lotul >pre a' fi in sta
re să ofere primilor clienți 
gustări proaspete, in defavoa
rea — pe cit mai mult posi
bil — a băuturilor alcoolice. 
O cerință firească. Pregăti
rea diferitelor gustări, calde 
sau reci, a sandviciurilor sau 
aperitivelor, care să reușeas
că să... întoarcă priviri, să a- 
tragă atenția consumatorilor 
înainte ta aceștia să solicite 
„tăriile" (atît de mărinimos ofe
rite!) de la bar, este o îndeletni
cire nu numai absolut necesară 
dar șl la indemlna fiecărei u-

anul 
mici, 
lase, 
plan

nltățl de alimentație publică. 
Indiferent de profilul, catego
ria sau mărimea ei. Nu pu
tem afirma că, pe linia diver
sificării, in qeneral, a produc
ției proprii nu s-a observat, 
in anul trecut, o majo
ră preocupare în multe dintre 
unitățile noastre de alimenta
ție publică (de exemplu, la 
restaurantele ..Cerna" — res
ponsabil Valeria Poenariu. 
..Paringul" — responsabil Du
mitru Ghițan. sau ..Mignon", 
responsabil Alexandri Pulcan 
din Petroșani, ..Cina" — res
ponsabil Ion Marian din Lu
peni ș.a.). Și totuși, aperiti
vele continuă să rămină un... 
..ce", care, după anumite pă
reri, nu contează dacă lipseș
te (cu alte cuvinte, așa rum 
poți să începi masa și fără 
aperitiv, stimulant al apeti
tului, poți inaugura și o zi 
de lucru chiar in lipsa unui 
sandvicj e o ..problemă"
doar de obișnuință !).

Ne-am interesat, în . 
direcție, prin < iteva 
dacă cumva au fost 
desfacerile, macar in 
luni, pe seama acestei 
gorii de preparate. Nu am pri
mit răspunsuri 
Credeți, însă, că 
prins acest lucru ? Sau că... 
nu ne așteptam ? Nicțdecum.

această 
unități, 
sporite 

i unele 
cate-

aiirraatlve.
ne-a sur-

alȘtim - și orice cetățean 
localităților noastre ne poate 
întări convingerea <. . in 
pofida tuturor .indicațiilor a 
recomandărilor Direcției jude
țene comerciale și a condu
cerii T.A.P.L.-ului, multe res
taurante continuă să-și axeze 
activitatea, in primele ore ale 
zilei, pe desfacerea băuturilor 
alcoolice. De ce ? E. oare, 
mai... rentabil ? Bineînțeles 
afirmă, instantaneu, aproape 
la unison responsabilii. Și 
mai... comod, adaugăm noi. 
Pentru a avea, in fiecare di
mineață. ia dispoziție felurite 
gustări proaspete, care să fie 
introduse urgent in circuitul 
comercial public, e nevoie și 
de ceva... eforturi în plus. 
De ce să-ți faci „griji", spre 
a putea să pui in vinzare, di
mineața,
tâ'ri (cu salam, cașcaval, 
ză, sardele, pateuri.
sau
nu... râmase din ziua anteri
oară) tind e mult mai lesni
cioasă vinzarea doar a... ra
chiului alb, cu sau fără sirop, 
a țuicii calde, cu sau fără pi-

sandviciuri și gus-
i tin- 

răcituri
chiar mîncăruri calde, dar

lui, ca o inedită și inestimabi
lă mărturie, edificii impună
toare — ca cele gotice — sau 
strălucitoare — ca cele baro
ce — străduțe și piațete mi
niaturale, parcă făcînd par e 
dintr-un decor al unei piese 
din Evul Mediu.

Admirînd mărturiile talen
tului și ericeperea meșterilor 
trecutului, am avut, în ace
lași timp, un sentiment de sa
tisfacție pentru preocuparea 
edililor de azi ai orașului de 
a le perpetua existența, ocro- 
tindu-le de intemperiile sv e- 
lor, dar și de intemperiile ci
vilizației secolului nostru. Că
ci Praga, orașul civilizațiilor 
trecute, este în același timp 
și un oraș al prezentului, o 
capitală modernă, cu pre-x ti
pări contemporane.

Care sînt prioritățile pe ca
re praghezii și le-au propus 
în acest cincinal în vederea 
dezvoltării orașului lor ? Gaz
dele mi-au satisfăcut cu ama- 
bililale curi-v'it tb'-> împur'.ă- 
șindu-mi cîteva dintre proiec
tele lor — dintre care mul
te sînt în curs de înfăptuire

Congresul al XlV-lea al 
P.C.C., din anul 1971, a • 
sat sarcini importante în șe
derea dezvoltării capitalei ță
rii, printre care un loc primor
dial îl ocupă modernizarea 
transportului și construcția de 
locuințe. ..De fapt, cincinalul 
actual ar putea fi denumit de 
noi, locuitorii Pragăi, cincina
lul transportului și al locuin
țelor", mi-a declarat unul din 
interlocutori. Prioritatea nr. 1 
este construirea metroului, - 
aflată în plină desfășurare, 
core va aduce după sine so
luționarea unor mari probleme 
ale orașului — cea a transpor-

V. TEODORESCU Vera Marla Toth

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 4-a)



DUMINICA IS FEffiMIAHIB2

INDIA. Orașul Delhi, du
pă legendele indiene, ar e- 
xista de peste 3 000 de ani. 
dar dalele istorice aprecia
ză că orașul a fost fondat 
in soc 11, e.n.

IX FOTO : faimosul Kutb 
Mlnar. la mică distanță de 
Monumentul de Fier, unul 
din cele mai perfecte tur
nuri din lume. înalt de cir
ca 70 m. arc cinci etaje 
construite din piatră roșie 
și marmură albă. Lncluzind 
o scară in spirală cu 370 de 
trepte care duc pinft in vir- 
ful Turnului. A fost cons
truit intre anii 1200—1220.

Un neînțeles.
Englezul George Bellamy, 

din orașul I Incoln, a găsit un 
mijloc original de a lupte îm
potriva inflației șl a creșterii 
prețurilor. El sparge vitrinele 
magazinelor care ridică pre
țurile I Bellamy se plinge că 
esle un mare neînțeles. Prin- 
zindu-l asupra faptului, poli
tia i-a aplicat o amendă ustu
rătoare...

Lollobrigida 
fotoreporter □

Cunoscuta actriță Gina Lollobrigida și-a găsit o ocupație E 
nouă care se pare că o pasionează mai mult decit cinema- C 
tograful — șl anume arta fotografică. „In arta fotografică, S 
a declarat ea. pot fi eu Însămi"...

Deghizată foarte ingenios și purtind o perucă aparte, ® 
ea ,i colindat, incognito, întreaga Italie intr-o mașină, inar- ® 
mată cu două aparate fotografice. „Italia mia" se numește 
cartea — rezultat al acestei călătorii — care va apare în E,
curind și care conține și 20 de fotografii alb-negru, alese It
cu multă migală de artistă dintr-un maldăr impresionant n
de filme. “

142 560 
noduri !

Un grup de cercetași de la 
Colegiul St. Peter din orașul 
australian Adelaida a obținut 
o performantă greu de reali
zați: copiii au făcut 142 56Qde 
noduri pe o frînghie de 48 
de kilometri! „Performanța" a 
produs oarecare vilvă in oraș, 
deși mulți cetățeni s-au între
bat, pe bună dreptate, la ce ar 
putea folosi acest „record". 
Poate ca să aibă băieții ce dez- 
noda ?

. Masivele Cozia, Pietricica și 
Cer negura. din județul Neamț, 
onstiluie adevărate depozit*- 

de animale fosile — scoici 
-l i, broaște țestoase și pești 
oare eu trăit In apele calde 

ale unei mări existente pe a-
• este meleaguri cu 60 milioa
ne de ani in urmă ? In ultimii 
ani. cercetătorii au găsit tn ro 
rlle masivelor 38 de specii de 
pești f iotTifkați. intr-o uimi
toare stare de conservare na 
luralt, dintre caro 21 de spe
* ii constituie unicate alo 
științei. Printre postH fosilizați 
prin mumiflerc, a căror < nrne 
si schelet nu fost transformate 
prin presiunea rocii intr-o 
substanță cărtmnoasă, se n(l<i 
unii din care se trag sfecli 
u tualc care trăiesc tn Metil- 
lerana. Atlantic și Pacific.

¥

„.„Școala bunicilor" din 
cartierul clujean „Iris" ioi- 
mă de Invățăminl medical d<- 
masă, extin.su in prezent în 
majorttat<M județelor țării, a 
ajuns la a zecea | romotle de 
absolvenți? Bunicii capătă 
aici noțiuni de pediatrie și do

STIATI» >

„Consumați un ou înainte de a vă sui la volan"
Un dletetli lan vest-- german 

crede că cel mai bun mijloc 
pentru prevenirea accidente-

lor rutiere constă In modul de 
îlimentațio. El sfătuiește pe 
fiecare automobilist să mănin-

ce un ou Inaindc de ase sul 
la volan. Acest aliment atit de 
simplu, dar bogat In substan
țe nutritive întărește siste
mul nervos și sporește 
capacitatea de concentrare 
a conducătorului auto. Profe
sorul însă a uitat să precizeze 
cum trebuie preparat oul: om
letă sau sub formă de ochiuri— 
aceasta rămlne la latitudinea 
automobilistului.

Cel mai mare depozit 
de gunoi din Sume

Revista britanică „Nature" publică conclu
ziile la care a ajuns o expediție științifică a- 
mericana care a efectuat cercetări in zona 
de nord a Oceanului Pacific. S-a constatat că 
această zonă a devenit unul din cele mai mari 
depozite de gunoi ale lumii. Se apreciază că 
in aceste ape plutesc peste 100 milioane de 
obiecte, printre care sticle de plastic, plute 
de pescuit, încălțăminte de cauciuc etc...

Un nou carburant
Publicația americană „Farm Journal Maga

zine" apunță că departamentul agriculturii din 
statul Nebraska a experimentat cu succes un 
nou carburant, in a cărui componență intră 
90 la sută benzină și 10 la sută alcool de ce
reale. Noul carburant se numește „Gasohol", 
Trei automobile alimentate cu acest carburant 
au parcurs 160 000 kilometri in condiții bune. 
Dintre avantajele „Gasoholului" sînt de re

marcat ; reducerea poluării aerului și mai a- 
les atenuarea lipsei de combustibil care se 
resimte in Statele Unite.

Bilanț tragic
Potrivit unor date oficiale, cutremurul de 

pămint din Managua a făcut 32 000 de victi
me (12 000 morți și 20 000 dispăruți). 72 000 
de locuințe, situate pe o porțiune de 4 kilo
metri lungime și un kilometru jumătate lăți
me, au fost rase de pe suprafața pămintului. 
Pagubele se ridică la 1 £00 milioane dolari1

BARBARIE
Un caz deosebit de singeros s-a întimplal 

de curind in localitatea Grandin din Missouri. 
Cițiva bandiți l-au răpit pe directorul băncii 
locale, pe soția și pe fiul său, în vîrstă de 
16 ani. După cercetări minuțioase, poliția i-a 
găsit pe toți trei intr-o pădure din apropie
re, legați de copaci, cu trupurile ciuruite de 
gloanțe. Pe corpurile victimelor se aflau fi
xate bucăți de dinamită... neexplodată I

Cel mai bătrîn 
egiptean

Intr-un sal egiptean, situat pe malul lacu
lui Menzaleh, a murit de curind cel mai bă- 
trin om din Egipt — Hassan Gallad, in vîrstă 
de 150 de ani. Hassan are 110 descendenți 1

FRANȚA. „EJmbrelă-radîo" acesta es
le numele exact al unui model de umbre
lă pus in vinzare recent in Franța. De a- 
cum înainte umbrela-radio realizată de 
Alain Dham va deveni intr-adevăr un o- 
biect inseparabil in special pentru melo
mani.

IN FOTO : Așteptind taxiul, pe timp 
ploios o tinără utilizează umbrela in al 
cărei ’ miner se află un mini-tranzistor.

I - acrostih ~ I
| Toridul soare
I E de domeniul amintirii... i 
Ilar legea firii

Uimește prin schimbare...

Bolnav e timpul, oare ?

I Există vreun remediu
Să-și schimbe, cumva... mediu'?] 

I Cred că ar fi in stare,
* Mai mult ca niciodată,
| Acum ca să... transpire

Iubirea să-mi inspire 
Mocnind cu firea toată...

' Uimit, văd că trăiesc
I La orice preschimbare... I
I Totuși acum iubesc, i

se pare... |

loan LEONARD |

psihologie a copilului, învață 
jocuri distractiv—educative,
folositoare in creșterea nepo
ților. Tot la Cluj au fost initi
ate primele școli din țară pen
tru instruirea medicală a ma
melor și taților. „Școala ma
mei" de la fabrica de tricotaje 
„Someșul" are cele mai multe 
eleve. Școli ale taților funcțio
nează in mai multe întreprin
deri din județ.

★

In municipiul Bacău au apă
rut unele șantiere ciudate? 
După cum semnalează cores
pondentul Agerpres, V. Pru- 
teanu, din incinta lor lipsesc 
cu desăvîrșire cărămida, ci
mentul, fierul, varul, mortarul 
și alte materiale clasice de 
construcție. Lucrează numai 13 
muncitori: doi fierar—beloniș- 
ti, doi dulgheri, cinci montori 
și doi macaragii. Și totuși se 
construiește — și încă intr-un 
ritm intens. Secretul ?

Constructorii băcăoani utili
zează o soluție extrem de a- 
vantajoasa, denumită „uscată". 
Ea pornește de la ideea înlocui
rii lucrărilor de zidărie și fini
saj în proporție de 90 la sută 
cu panouri colorate pentru fa
țade, planșee, pereți despăr
țitori, măști pentru conducte, 
coșuri de ventilație, toate pre
fabricate.

Utilizarea prefabricatelor in 
locul materialelor obișnuite 
de construcții prezintă avanta
je evidente : înlătură orice 
posibilitate de risipă, reduce 
numărul muncitorilor atit . de 
solicitați in sectorul construc
țiilor și acționează asupra 
factorului timp, micșorînd du
rata de construcție a unui a- 
partament de la 2 000 —
2 200 ore la 1 000 — l 200 ore.

Drog 
antialcoolic

Alcoolismul, care face din 
ce în ce mai multe ravagii in 
lume, va dispare datorită des
coperirii făcute de cîțiva chi- 
miști americani rare au pus la 
punrt un drog denumit „Atri
um 33".

Luat dimineața pe nemînca- 
le, acest drog suprimă dorința 
de a bea întreaga zi. In primul 
rind, el înlătură angoasele 
obișnuite ale alcoolicului. Din 
cei 100 de alcoolici care au 
acceptat să urmeze o <ură 
permanentă cu „Atrium 33". in 
90 de razuri s-au obținut re
zultate foarte satisfăcătoare.

„FEMEILE SÎNT 

MAI VORBĂREȚE 
DECIT BĂRBAȚII"

Pentru a măsura precis de
bitul oral al bărbaților șl al 
femeilor, un psiholog britanic 
s-a consacrat, timp de zece 
ani. unui studiu statistic com
plet. examinind in acest scop 
citeva milioane de oameni. El 
a ajuns la conluzla că, din 
punct de vedere științific, fe
meia este mai vorbăreață de- 
cît bărbatul. Un bărbat vor
bește în medie 76 de cuvinte 
pe minut in timp ce femeia 
105 cuvinte.

Cel de al doilea aerobuz A 300 B în primul său zbor la Toulouse urmat de pri
mul aerobuz A 300 B care decolează pentru a 45-a oară. Zborul de încercare a durat 
o oră și 20 de minute. (FOTO : Keystone)

CRONICA RIMATĂ

EU CREDEAM
CĂ-I DOAR 0 GLUMA I

Ori de cite ori, jn treacăt, Iarna-mi fuse confidentă 
Și făcea, sincer pe „mu?aM in hlamida ei stridentă, 
Pe-undeva, aveam rețineri, ca să nu-mi fie prea arsă 
Inima, cînd, cine știe, ar puica să-mi facă-o... farsă !
Bănuiam, atunci, cînd Iarna mă încredința precis 
Că nu vrea ca să „astupe" tot ce alții au... „deschis" (!) 
Că mi-o spunc-așa, in șagă, zimbind pe sub alba-i spumă 
Și-n concluzie, crczut-am că mi-a zls-o... ca o glumă (!)
Dar, ulterior, văzut-am că nu a vorbit în... vini 
Și, ca-ntotdeauna, muza... se ținuse de cuvînt!
Nu imi explicam, atuncea. Astăzi însă-n Vale varsă 
Stropi de ploaie-n loc de neauă... Asta nu mai este farsă !
Că promisiunea-i pare, literă de lege-n care 
Demonstrează câ-i onestă de la cap pin’ ia picioare. 
C'ei care au așteptat-o să „le-astupe-neglijența" 
Cred că pînă-acum pierdut-au liniștea și pacienta...
Eu, mai persistam a crede, că deși-s îndrăgostit 
E o glumă-a iernii-n care.,, fost-am și eu ispitit,
Dar acum, cînd văd că starea-mi, parcă e pe dos întoarsă 
Sint convins cu toată fibra că nu e deloc o... farsă
Ieri, mi se plinsese unul, din Aeroport, că-n bloc 
De cînd e mutat acolo, apă caldă nu-i deloc. 
Dar că a plătit tot timpul și tot blocul pînă-acuma 
Insă cineva, se pare s-a cam întrecut cu gluma !
Asta-i farsă ; Păcăleală ? Să plătești la apă caldă 
Și-ntre timp in alto blocuri locatarii toții se scaldă !
Nu pot ști, care-i mobilul. Mintea parcă mi-o întoarsă... 
Treaba cu această apă, e o glumă sau o farsă ?
înțeleg că Iarna poate să-și permită o anume 
Farsă spre învățătura celor ce so țin do ,glume" !
Dar pentru acei ce munca e o „oporă" postumă" 
N-are nimeni „interesul" să le facă-n dar... o . glumă" ?
Că sint derutați cu toții, de Ia mic și pin’ la mare 
De-atmosfera asta plină de „răspăr" și „nepăsare" 
Firea-ntreagă-i derutată, strînsă parcă de cîrcci 
Mai ales, că-acuma strada mișună de... ghiocei.

Ion LICIU

DALE

CIRCULAȚIEI

JLeeția-fitii !

Aparat 
de uns unt 

pe pîine
Desigur, automatizarea bu

cătăriei nu mai constituie o 
noutate. Dar niciodată nu s-a. 
mers atit de departe. In Belgia 
a fost inventat șl pus la punct 
un aparat pentru uns untul 
sau dulceața pe pîine (sau 
biscuiți). Fără să fie incomod, 
acest robot are asigurat un 
frumos viitor, mai ales în 
cantine și bucătăriile restau
rantelor, randamentul său fiind 
de 3 500 tartine pe oră.

Prima lecție, se pare
Trebuie să mi-o-nsușesc... 
Văd aicia o „parcare" 
Vasăzică... să opresc !!

Desen dc S. POP

GHINION

Desene de Zoltan KIRALY-JR.

REBUS * REBUS • REBUS o REBUS • REBUS

Dezlegările careului
„Treacă meargă" 
apărut în pagina 

„Magazin" anterioară
Orizonul: 1) INFLEXIBIL; 

2) MARAFETURI ; 3) ARATE
ATAȘ; 4) N — HUMA — 

1ST; 3) EXTRINSECA ; 0)
NI — ANTE — I 7) UȘAR — 
ABA ; 8) IAN - TARDIV ; 9) 
CIRAC - ILA , 10) SITA — 
TRĂIT,

©

e

6

ORIZONTAL: 1) Exact ca vremea ; 2) Pustiesc ca 
vremea rea ; 3) Timp.... cumsecade ! Bir ! 4) In timp — Dală 
pentru luciu ; 5) Circulă in timp și spațiu : 6) Negru de 
vară... — ...in martie ! ... — ... și la margini de taraf : 7) 
Crește cu timpul... — ... în zăpadă ! — Posesiv ; Marcă au
tohtonă — încadrează Urugua.vul ; !>) Pseudoîncercuiri ; 10) 
N-area preț.

VERTICAL: 1) Asta-i iarnă?! (pl.); 2) Scurt... — Amari
— Con la trunchi ; 3) Pe jumătate amețit! —■ Clare ;4) Um
blă cu giște... — ...trecut prin vremo; 5) Maladie galbenă
— Semidoct pe jumătate ; 6) Din timp in timp !... — ...în
cadrează... — ... in doi ! 7) Te desființează urgent... — ... la 
munte ; 8) Din inimă... — Insulă pe Amazoane} 9| De două 

ori prin rarlșle... — ...înainte — in parte ! ; 10) Comună in 
Elveția — A trece la...

Dicționar : MYAA ; EIR

'on PALTIN

extin.su
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Aprovizionarea exemplară 
a populației Văii Jiului cu produse 

lactate de bună calitate
Calitatea aprovizionării u- 

nitățilnr beneficiarului, atît 
din punct de ve-jrrr cantita
tiv cit și sortimental, expri
mă — în fond — aradul de
preocupare al oricărei intre 
prinderi producătoare de bu
nuri de consum față dc inte
resele populației. Cînd este 
vorba despre sectorul produ
selor lactate, insă, respectiv, 
despre secția din Petroșani a 
I.I.L. Simeria — Deva indică 
despre Fabrica de produse 
lactate Livezeni — Petroșani) 
putem afirma, din capul locu
lui, câ nu pot lipsi din discu
ție nici aprecierile pozitive 
nici... criticile. De la an la an, 
magazinele de specialitate ale 
O.C1. Alimentara pun la dis
poziția cumpărătorilor canti
tăți tot mai bogate de produse 
lactate, într-o gamă 9orti- 
mentalâ sporită (brlnzeluri, 
smîntînâ. frișefi, iaurt. în
ghețată etc.). Dacă îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan ale anului trecut ca și 
ale lunii ianuarie din acest 
an. la marea majoritate a 
sortimentelor, reflectă așa cum 
a reieșit din recenta adunare 
a oamenilor muncii, de la Fa
brica de produse lactate Pe
troșani. creșterea eforturilor, 
a responsabilității profesiona
le a lucrătorilor acestei în
treprinderi (valoarea produc
ției globale fiind realizată în 
proporție de 100,2 la sută), 
nerealizarea planului la patru 
sortimente — lapte pentru 
consum, frișca, înghețată și 
brînzâ „Făgăraș" — nu poate 
găsi justificări. După cum a- 
firmau în adunare înșiși lu
crătorii fabricii. justificările 
nu prea... stau ..în picioare". 
Datorită nerealizării planului 
la sortimentul înghețată .Po
lar". de exemplu, unitatea a 
pierdut la valoarea producției 
globale suma de 4 300 000 lei. 
Și aceasta pentru că — s-a 
apreciat în adunare — repa
rațiile capitale Ia instalația 
frigorifică s-au întins din 
martie pînă în septembrie ! 
O scuză ? Aparent, da. Dar 
instalațiile frigorifice — după 
cum s-a mai afirmat, deschis, 
în adunarea oamenilor mun
cii — nu au funcționat nici 
înainte, nici după acele repa
rații și nici... acum, la para
metrii proiectați. Explicațiile 
suplimentare sînt inutile.

Tn darea de seamă, prezen
tată dc președintele comite
tului oamenilor muncii din în-

(ÎI COSTS ® NEHOTiVATĂ ?
(Urmare din pag. 1)

— Nu știu, nu m-ani inte
resat (Pelru Dima, membru 
în comisia social-prolesională)

— Nu știu, nu m-am inte
resat ! (Traian Tomuș. secretar 
de orqanizație, membru in 
comitetul U.T.C, pe mină)

— Cred că vreo 500 lei 
(ing. Mircea J-ampa, secretar 
de organizație, primul care a 
apreciat prin aproxnmare, ofe
rind următorilor un capăt de 
sfoară)

— Și eu cred că se ridică 
la vreo 500-550 Iei (Alți 
interlocutori, inspirați din răs
punsul precedent).

Alte răspunsuri, din oare 
cititorii vor deduce, de la sine, 
întrebările noastre:

Alte răspunsuri, din care 
cititorii vor deduce, de la si
ne, întrebările noastre:

— Cred că în trimestrul 
IV 1972, la sectorul I s-au 
înregistrat, in total, vreo 120 
de absente nemotivate. 
(Gheorghe Popa, secretarul 
organizației U.T.C. de la 
acest sector. Iată și răspun
sul exact: 1 145 nemotivate .')

— Desfacerea contractului 
de muncă se face după ..câte
va" absențe nemotivate. Nu 
cunosc insă prevederile R.O.I. 
in acest sens, nu am la inde- 
mină acest R.O.I. (Constantin 
Ploșceanu, secretar de orga
nizație, tehnician cu indicii (!) 
la sectorul III).

— Să știți că nemotivatele 
sînt făcute mai mult de sala- 
riați de la investiții și de la 
suprafață (Tiberiu Nagy, se
cretarul U.T.C. pe mină care 
încearcă să salveze o situa
ție. Afirmația este inexactă. 
Ea dovedește, de asemenea, 
necunoașterea fenomenului. 
Tată răspunsul exact: în tri
mestrul IV 1972 din 3 585 ne
motivate înregistrate pe mină. 
2 799 aparțin salariaților din 
sectoarele productive !)

_ Dar cele mai multe ne
motivate nu le fac tinerii, ci

„Ce ție nu-ți place, 
altuia nu-i face!“

La redacție am primit ieri 
un telefon, din partea unui 
locatar, vădit indignat, de 
pe strada Mihai Viteazul. De 
ce-i indignat ?

Ne făcea cunoscut că (ieri, 
zi de simbătă !), fără o avi
zare prealabilă a cetățenilor 
care locuiesc pe străzile Mi
hai Viteazul și Enăchiță Vă- 
cărescu, sectorul apă și ca
nalizare al I.G.C.-ului s-a 
hotărit, așa pe nepusă masă, 
să efectueze unele lucrări la 
conductele de aducțiune a 
apei potabile.

In această situație neplă
cută, e firesc ca cetățenii să 
fie indignați de faptul că au 
fost lăsați fără apă chiar in
tr-o zi cînd, după cum știm 
cu toții, e mai mare ca ori- 
cind nevoie de ea.

Bineînțeles. înainte de a 
așterne pe hârtie aceste în

Deprindere, Ștefan Scoroțan, 
și-au m.'i găsit locul și alic 
justificări, oarecum.- contra
făcute, „tăiate** însă parcă cu 
creionul roșu de un adevăr 
reieșit apoi pregnant din dis
cuții Și anume - serviciul pro
ducție. In care se adaugă — 
după cum spunea și tovarășul 
Elomcr Biro, economist, par
ticipant la lucrările adunării 
din partea comitetului muni
cipal de partid — organizații
le de partid, sindicat. U.T.C., 
conducerea întreprinderii, nu 
au urmărit cu consecvență și

ale 
oamenilor 

muncii
deosebită seriozitate realiza
rea integrală și pe sortimente 
a planului, nu au luat la timp 
cele mai eficiente măsuri pen
tru depășirea unor greutăți 
inerente...

Au existat, din partea cum
părătorilor. reclamați! privind 
calitatea în special a brînzei 
de vaci și a smîntînei. Au fost 
găsiți. în adunare, fel de fel 
de „vinovați" mai periferici, dar 
pînă la urmă au fost desco
perit! și cei adevărați — cen
trali. .In cadrul laboratorului 
— spunea tov. Maria Boz.doc, 
din cadrul I.I.L. Simeria — 
igiena generală e lăsată u- 
neori la voia întîmplârii, lip
sește exigența în ce privește 
calitatea produselor pentru 
că la serviciul controlului teh
nic dc calitate responsabilita
tea este un cuvînt sau un sen
timent aproape' necunoscut".

In confruntarea de zi cu zi 
a produselor fabricii cu cerin
țele mereu crescînde ale 
cumpărătorilor au ieșit în e- 
vidență și o serie de alte ca
rențe care, firesc, își, au izvo
rul în însăși suita... abateri
lor disciplinare săvîrșite în 
fabrică, despre care partici- 

salariații mai vîrstnici — s-a 
auzit, rostită de multe glasuri, 
o ultimă justificare, cu care, 
scuzați să fim, dar nu numai 
noi nu sîntem de acord.

Renunțam la înșiruirea al
tor răspunsuri. Reținem în
să, atitudinea principială, au 
tocritică a -unor membri ai 
comitetului, care au recunos
cut că nu e suficient să te 
interesezi o dată pe lună de 
tinerii ce săvîrșesc o absen
ță nemotivată : că nu e sufi
cient să ții evidența absențe
lor, dacă nu desfășori o per
severentă muncă, de la om 
la om, cu fiecare tînăr, pen
tru cultix’area răspunderii ce 
o are fată de unitate ; că nu 
e suficient să întocmești si
tuații și (jTaîice, sau planuri 
de măsuri și să lași, în ace
lași timp, ca tinerii ce nu-și 
dau seama că o nemotivată 
înseamnă o rușine pentru 
virsta lor. să absenteze ne- 
trași la răspundere de nimeni.

Care să fie cauza, decît 
lipsa de preocupare a orga
nizației de a veni în sprijinul 
tinerilor ori de cîte ori au a- 
semenea cerințe ?

Dar. care este cauza cauze
lor?

— De la comitetul munici
pal ni se cer situații peste, 
situații, reclamă (pe bună' 
dreptate) mai mulți membri 
ai comitetului pe mină. In a- 
ceastă stare de lucruri e fi
resc ca atenția tinerilor de la 
mină să fie îndreptată înspre 
hârtii si scripte, neglijind o- 
mul, neglijind acțiunilor con
crete în sprijinul disciplinei, 
educației, producției.

Neverificată, afirmația des
pre situațiile cerute de comi
tetul mun-cipal nu am luat-o 
drept certă. In schimb, pen
tru a sonda (prin munca ti
nerilor de la Aninoasa) preo
cupările cpmitetului munici
pal, am adresat. în finalul an
chetei noastre, alte întrebări 
la care ni s-a răspuns de o

semnări am vizitat operativ 
locul cu pricina. Am constat 
că sesizarea este veridică și 
lucrurile se prezintă așa cum 
ne-au fost descrise la tele
fon. Cei care au hotărit e- 
fectuarca intervenției la con
ductele cu apă. neinștiințînd 
locatarii, de aceste întreru
peri, s-au gîndit oare la ne
plăcerile ce se ivesc neîndo
ielnic în această situație ? 
Pentru că ce ar zice cei care 
răspund de aceste probleme 
in cadrul I.G.C. Petroșani 
dacă li s-ar opri așa tam- 
nisam și lor apa intr-o buna 
zi după savurarea unui prînz 
copio». foarte condimentat?

Credem c? nu le-ar cădea 
deloc bine. b .

Atunci, vorba proverbului: 
„Ce ție nu-ți place altoie 
nu-i face !"

Ilie NOVAC

panții in discuții (Vasile Băl- 
lărcțu. Aurel IJrîtu, Constan
tin Vlfld, Marin Corncanu, 
Zorița Lodcr și-au spus
răspicat cuvîntul. Sâ enume
răm cîtcva dintre acestea ; 
continuă sâ se facă mare risi
pă de apă (de altfel, și în 
timpul adunării, in timp ce 
darea de seamă „perora" pe 
această temă, apa curgea prin 
toate secțiile fabricii ca pe 
tin... tăpșan verde, spălat dc 
izvoare numeroase de mun
te !); nu întregul personal 
al fabricii e preocupat de ac
tivitatea de igienizare. care 
după cum spunea și tov. Ma
riana Almftșan, inginerul șef 
al 1.1 Ii. Simeria, „se vede de 
la o poștă câ încă nu s-a pus 
la punct,' deși ați raportat-o 
de cîteva ori" : unele utilaje 
nu au putut sâ funcționeze 
normal din cauza neîntrcținc- 
rii și gresării lor la timp ; lu
crările de reparații la sectorul 
transporturi se efectuează ne
corespunzător ; se mai men
țin și abaterile disciplinare 
(exemple : Ion Drăguș, Colo- 
man Gundel, Emilia Die, Ele
na Chclărcscu, Lcon Someșan, 
Ion Bărbulescu, Maria Roșea).

Cifrele de plan pe 1973 sînt 
foarte mobilizatoare. La re
partizarea planului de pro
ducție s-a ținut cont de atin
gerea capacităților de produc
ție a unității cît și de acope
rirea integrală a contractelor 
economice cu diverși benefi
ciari. Indiscutabil, planul fi
zic de producție cît și restul 
indicatorilor economico-finan- 
ciari trebuie îndepliniți în 
termenele stabilite. Și chiar 
înainte de aceste termene ! 
Capacități există, forțe există, 
rezerve încă... disponibile, 
de asemenea, există. Co
lectivul fabricii a dovedit 
că știe și poate sâ se mobili
zeze total atunci cînd situația 
o impune, e conștient că sar
cinile pe care le are în față 
sînt mari, dar stimulatoare, 
și că prin asigurarea condi
țiilor pentru ca toate utilaje
le să funcționeze la capacita
tea lor, printr-un control mai 
eficient din partea I.I.L. Si
meria — Deva angajamentele 
luate în adunarea oamenilor 
muncii vor deveni, mîine, fap
te palpabile, sarcinile de plan 
se vor îndeplini, în beneficiul 
mai bunei aprovizionări cu 
produse lactate a populației 
Văii Jiului.

V. TEODORESCU

■manieră oare ne conduce to
tuși la o concluzie certă:

— Nu știm cine se ocupă de 
la municipiu, de problemele 
social-profesionalc, sau cine 
răspunde de organizația noas
tră.

Cu acest „nu știm", auzit 
de atîtea oj-i, am ajuns la ca
pătul oseudo-concursului nos
tru, soldat fără cîștigători. ci 
cu mari pierderi (de produc
ție) pentru reducerea cărora 
organizației U.T.C. a minei 
Aninoasa îi revin multiple 
sarcini. Nădăjduim că va tre
ce neîntîrziat la acțiune, com- 
bătînd în primul rînd, forma
lismul ce este pe cale de a 
deveni nota dominantă a 
muncii comitetului.

N. R. — Cunoașterea, sufi
cient de aprofundată, a stilu
lui de muncă al altor comite
te U.T.C., de la alte exploa
tări miniere, ne îndreptățeș
te să afirmăm că „pierderile" 
la care ne-am referit nu sînt 
proprii numai minei Aninoa
sa.

CALENDAR
DUMINICA. 18 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,12 
și apune la ora 17,48. Zile 
trecute din an — 49. Zile 
r&inase — 316.

LUNI, 19 FEBRUARIE

Soarele răsare la ora 7,10 
și apune la ora 17,50. Zile 
trecute din an — 50. Zile 
rămase — 315,

EVENIMENTE

© 1973 — „Ziua ceferiș
tilor" 1965 — Gambia — 
proclamarea independenței. 
Sărbătoare națională ; @
1951 — Nepal — proclamarea 
monarhiei constituționale;

FILME
DUMINICA. 18 FEBRUARir

PETROȘANI — 7 Noiem- 
brie : Seceră vintul sălbatic; 
Republica : Creierul ; PETRI
LA : Sorgul roșu ; LONEA 
— Minerul: Baladă pentru 
Gabie Houque , ANINOASA. 
Ultimul domiciliu cunoscut; 
VULCAN: Sflnta Tereza și 
diavolii; 1UPENI — Cultu
ral: Săgeata căpitanului fon, 
Muncitoresc: Creierul; URI- 
CANI: Provincialii,

LUNI, 19 FEBRUARIE .

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie: Seceră vintul sălbatic ;

Anonimul
(Urmare din pag. î)

defecțiuni la mai multe punc
te de lucru in același timp 
și cum nu pot să le lac pe 
toate o dată, mi-am organi
zai în așa fel programul in
cit sa remediez mai întii de
fectele din punctul de lucru 
cel mai apropiat de mine, 
pe urmă o iau pe traseu pî
nă la cel mai îndepărtat. 
Fac in așa lei să nu-mi sca
pe niciunul. Că eu așa am 
înțeles îndeplinirea planului 
începind de la organizarea 
judicioasă a timpului de lu
cru, pină la efectuarea lu
crului în sine...

Tînărul Nicolae Grccu, a- 
nonimul care trece zilnic pe 
lingă noi este apreciat de 
conducerea lotului Petrila, 
de mecanicii utilajelor (pe 
care le ține in „tensiune" e- 
lectrlcă), este respectat și 
iubit de colectivul în care 
lucrează.

Exigent cu el însuși, dră
muiește fiecare material în
cepind cu becurile electrice, 
banda izolatoare, elemenții 
de siguranța pînă la cabluri
le electrice.

...V-am prezentat pe ute- 
cistul Nicolae Grecu, electri
cianul de întreținere, anoni
mul, convinsă că și dv. veți 
trage valul anonimatului, nu
mind pe acei tovarăși de 
muncă modești, ce trec zil
nic pe lingă noi, nebăgali 
în seamă și care ne sînt to
tuși atît de utili.

Parc 
de 

distracții
Ministerul Turismului, prin 

filiala H.R.T. organizează în 
Petroșani un parc de distrac
ții cu utilaje moderne de a- 
grement. Doritorii vor pu
tea găsi miniscutere electrice 
pentru copii și parașute elec
trice pentru toate vîrstele.

Parcul de distracții va fi 
amplasat in incinta Școlii ge
nerale nr. 4 și va funcționa 
zilnic între orele 10—21.

Republica : Vă arăt eu vouă; 
PETRILA : Sorgul roșu ; LO- 
NE/X — Minerul: Baladă
pentru Gabie Hougue ; ANI
NOASA : Ultimul domiciliu 
cunoscut ; VULCAN : Hei
puștiule LUPENI — Cultu
ral : Fuga după liniște;
Muncitoresc: Creierul; URI- 
CANI: Provincialii.

RADIO
DUMINICA, 18 FEBRUARIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale; 
ii.OO Ora balului; 10,00 k «- 
diomagazinul femeilor; 10,30 
Succese ale discului; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 fntil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 
Recital Gianni Morandi ; 
12,00 De toate pentru toți ; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 In t 
jurul lumii cu muzica ușoa
ră; 14,00 Unda veselă; 14,30 
Estrada duminicală ; 15,00
Buletin de știri ; 17,30 Azi, 
in România ; 17,40 Estrada 
duminicală (continuare); 
19,00 Radiojurnal ; 19,15 Se- 
lecțiuni din opereta „O noap
te la Veneția" ; 19,45 Muzică 
instrumentală; 20,00 Zețe 
inelodij preferate ; 20,45 Con
semnări ; 20,50 Să cîntăm, 
să dansăm ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,10 Panoramic spor
tiv ; 22,30 Duete din opere ; 
22,50 Moment poetic; 23,00 
Muzică de dans ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Adunarea festivă din 
Petroșani

(Urmare din pag. 1)

pal al sindicatelor Petroșani 
Ic-a prezentat expunerea „10 
de ani de la lupta (cferișlllor 
și petroliștilor din ianuarie-- 
lebruarle f933".

In continuare, taratul șl so
liștii Casei de cultură au pre
zentat un bogat program artis
tic dedicat celor sărbătoriți. A 
urmat, apoi, tradiționala -ZI 
a Întreprinderii” destinată. 
Iert, ceferiștilor, in cadrul că
reia s-a desfășurat o plăcută 
reuniune tovărășească, puncta
tă de scurte momente vesele, 
susținute de artiști amatori dc 
la stația si depoul C.F.R. Pe
troșani, de surprizele tombolei 
sau ale brlqăzll artistice de a- 
gllațle.

O acțiune lăudabilă a 
elevilor din Lupeni

In sala Palatului cultural 
din Lupeni a avut loc o foar
te frumoasă acțiune organi
zată dc către comitetul pentru 
cultură și educație socialistă 
în colaborare cu comitetul 
U.T.C. al liceului din Lupeni. 
Manifestarea a fost dedicată 
sărbătoririi zilei ceferiștilor și 
comemorării a patru decenii 
de la eroicele lupte ale ce-

fnmffMUumnHwnmiwmffWHmn/ffnfrfffff/ffn/nfiiuuwftin

(Urmare din pag. 1)

per, a romului sau a coniacu
lui ? Toate unitățile noastre 
de alimentație publică dispun 
de vitrine frigorifice. Fireș
te, în stare de funcționalita
te. Ce conțin însă acestea, 
dimineața ? La „Zori de zi" și 
„Constructorul" în Petroșani, 
la ..Straja" - Vulcan, la 
„Transilvania" — Petrila (pen
tru a enumera doar cîteva u- 
nități. dintre cele mai '„cen
trale" avînd in vedere că. în 
bufetele și bodegile mai mult 
sau mai puțin periferice, si- 

Băuturile alcoolice
tuația este de-a dreptul alar-
mantă) vitrinele frigorifice, 
sînt aproape... goale. In orice 
caz. nu conțin ceea ce ar 
trebui să conțină. Penurie to
tală de sandviciuri, doar cite 
ceva din ceea ce ar putea să 
facă, cu foarte multă indul
gență. obiectul unei gustări... 
modeste. Găsești, dimineața, 
în multe restaurante din... al
te, părți ale țării, sandviciuri 
variate, atrăgătoare prin as
pect, la preturi mici, căutate 
de clientei»? matinală. Pot fi 
servite „în pungă", nu nece
sită un „conqlomerat" de miș
cări frînte, în toate direcți
ile, după... sare, furculiță său 
șervețele. La noi. nu! Poate 
de aceea nici nu se respectă, 
în atîtea și atîtea unități, ora 
de deschidere, dimineața ! Ca 
să le creeze, celor ce așteap
tă afară „încălzirea", o psiho
za defavorabilă gustării, din 
lipsă de... timp la îndemînă !

In toate unitățile noastre 
de alimentație publică — și 
evităm exemplele tocmai pen
tru că situația este absolut 
qenerală — se vind, diminea
ța aceleași „gustări proaspe
te" (brinză topită, șnițele

MICA PUBLICITATE
VIND casă cu grădină, str. Vilelor 27 Petroșani. Infor

mații. str. Slătioara — coastă nr. 3 Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Alexandru 
Sticlaru, eliberată de E.M. Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele I miliă 
Ciortan, eliberată de U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

T V
DUMINICA. 18 FEBRUARIE

8,00 Gimnastica pentru toți;
8.15 Pentru sănătatea dvs. ;
8,30 Cravatele roșii ;

10,00 Viata satului |
11.10 Omul și muzica lui, 

Gioacchino Rossiqi;
12,00 De strajă patriei ;
12.30 Emisiune în limba 

maghiară ;
14,00 Telex ;
14,05 Avanpremiera ;
14.10 360 de grade ;
17.15 Film serial pentru ti

neret. Pierdut! în spa
țiu. „Racheta spre pă- 
mint";

18,00 Cîntare Patriei. Con
curs coral ihlerjude- 
țean ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Săptamina 

politică internă și in
ternațională in imagini;

20.10 Reportajul săptămânii. 
O mie patru sute de 
idei. Emisiupe de Ale
xandru Stark ;

20.30 Film artistic. Trenul. 
Coproducție italo-fran 
co-americană ;

22.30 Telejurnal ;
22,40 Duminica sportivă.

LUNI, 19 FEBRUARIE

17.30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 42-a (reluare);

18,00 Telex ;

fcriștilor șl petroliștilor din 
Ianuarie — februarie 1933.

Pentru începui, tovarășul 
Constantin Nftstasc președin
tele comitetului sindicalului de 
la E.M. lupeni a vorbii despre 
însemnătatea evenimentului 
sărbătorit. In continuare tov. 
Ioan Joca, șeful stației C.F.R. 
a vorbit tinerilor din sală des
pre succesele ceferiștilor din 
Lupeni. despre tradițiile revo
luționare ale ceferiștilor.

Acțiunea a continuat prin 
desfășurarea unui concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe tema 
„Eroii Grivlței '3.V. l a con
curs au participat cinci e- 
chipajc reprezentînd tineri u- 
teciști ai E.M. Lupeni. E. M. 
Bărbătcni, preparația Lupeni, 
Grupul școlar minier Lupeni 
si ai l iceului lupeni. Cîștigă
tori — echipajul Liceului Lu
peni. condus de eleva Ana 
Valcscu, care a primit un 
substanțial premiu formal din 
cărți.

Pionierii din Lupeni au 
prezentat în încheiere un foar
te frumos montaj literar — 
artistic.

Nicolae TUDORA 
corespondent

Intilniri 
comemorative

In zilele premergătoare săr
bătoririi ..Zilei ceferistului" bi-

loarto tari, eventual măsline) 
ca și în ziua precedentă. In
dicativul variație a sortimen
telor nu prea e cunoscut. Sau 
e Ignorat și ei ca și celelalte 
cerințe ale extinderii și diver
sificării sortimentelor de gus
tări ?

Sarcina de a se ocupa cît 
mai intens, mai stăruitor, de 
servirea consumatorilor. în o- 
rele dimineții, nu numai cu 
produse alcoolice (care, ori
cum le-am lua, nu pol înlo
cui... gustarea) a fost trans
misa responsabililor de uni
tăți în urmă cu mai bine de 

un an d£ zile. Nu e nouă, 
deci. Dar nici atît de veche 
incit să fi fost uitată. Numai 
că. se vede treaba, merceolo- 
qii, aparatul comercial al 
T.A.P.L-ului nu a urmărit cu 
consecventă, felul cum sint 
puse in practică indicațiile 
date...

In loc de concluzii, o con
statare qeneral valabilă (ca
racterul pe care i l-am enun
țat ne-a fost oferit de înșiși 
responsabilii unităților, cu 
care-am stat de vorbă): E- 
XISTĂ IN TOATE UNITĂȚI
LE DE ALIMENTAȚIE PU
BLICA DIN VALEA JIULUI 
CONDIȚII OPTIME PENTRU 
PREGĂTIREA GUSTĂRILOR 
DE DIMINEAȚA, CALDE SAU 
RECI DAR ELE NU SINT 
NICI PE DEPARTE VALORI
FICATE !

Mai departe, scrie-n carte! 
(Adică... Legea comerțului in
terior). Organele în drept ar 
trebui să se uite nițel prin a- 
ceastă carte și să compare 
ceea ce scrie acolo cu ceea 
ce se face în unitățile 
T.A.P.L. pe linia diversificării 
producției proprii, îmbogățirii 
sortimentelor de bucate.

18,05 La ordinea zilei. Azi, 
in județul Bihor ;

18.20 Căminul;
19,00 Ecranul;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincina

lul înainte dc termen 
— cauză a întregului 
popor;

20,00 Cintecul săptămlnii. Iu
birea mea — pămintul 
românesc dc Florin 
Bogardp ;

20,05 Mai aveți o întrebare ? 
Coordonate noi în ex
plorarea spațiului cos- 
mic ; ■>

20,45 Roman foileton. Piatra 
lunii, după romanul Iul 
W. Collins (episodul 
2)i

21.30 Revista literară T.V. |
22.30 24 de ore ;
22,50 Teleglob. Itinerar bel

gian.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri : Maximele : Petroșani 
-F 5 grade) Paring 0 grade. 
Minimele: Petroșani 4- 1
grad ; Paring — 3 grade,

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE Vremea sc 
va răci ușor. Cerul va de
veni variabil. Se vor semna
la precipitații sub formă de 
lapovițâ si njnsonre Vintul 
va sufla slab din sectorul 
nord-vestic.

blioteca Casei .de cultură din 
Petroșani a organizat o suită 
de activități comemorative 
consacrate împlinirii n patru 
decenii de la luptele ceferiști 
lor. I ti aceste acțiuni, tovară
șii Aron Cristea și losif Cotoi 
membri dc partid din ilegali- 
lato, au vorbit elevilor de lo 
școlile nr. 1 și 5 despre viata 
și lupta muncitorilor din acele 
vremuri. Țoale aceste intilniri 
s-au încheiat cu scurte și fru
moase programe artistice sus
ținute do școlari și dc tinerii 
din formațiile artistice a|e U- 
■zinei de utilaj minier.

3E.M.DÎL1A

a Măsurători de 

gaze subteran
Condițiile de angajare și salarizare sînt ce

le prevăzute de H.C.M. 914g968. și Legea Nr. 

12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zil

nic între orele 7—9 de la serviciul normare și 

salarizare al exploatării, cu sediul în Petroșani 

Str. Cărbunelui nr. 20, telefon 1011.

ÎNTREPRINDEREA
K «SIRII LOCALA 

PETROȘANI 
angajează urgent:

— mineri și muncitori necalificați 
pentru carierele de piatră;

— excavatorist
— tractorist
— auîocranist
— mecanici utilaje
— strungari
— turnători
— timpiari de mobilă și binale

Salarii conform H C.M 914/1968
Pentru informații suplimentare, rugăm să vă adresați

serviciului personal telefon 1475

*
c
<

GRUPUL INDUSTRIAL 
DE PETROCHIMIE 

PITEȘTI
angajează urgent 

următorul personal:
• operatori chimiști, categoriile 4, 5, 0

• operatori cazane abur, categoriile 4. 5, li

• fochiști cazane cu abur, categoriile 4, 5, ti

• lăcătuși mecanici, categoriile 4, 5, 6

• compresoriști, categoriile 4, 5, 6

• cazangii țevari și recipiente, categoriile

4, 5, 6

Salarizarea so face conform H.C.M. 914/1968 și se asi
gură locuință corospunzutoaro in orașul Pitești.

Expoziție de artă plastică
In cinstea «Zilei ceferistu

lui" in foaierul Casei de cultu
ră Petroșani s-a deschis o ex
poziție de artă plastică la care 
participii elevi nj Școlii dc 
muzica și arte plastice din 
clasa prof, f loria Pop. Lui ră
rite, reunite sub tema „Grivi- 
ta roșie", se remarcă prin 
prospețimea și exuberanta cu
lorii. prin sentimentele pe ca
ro le degajă, prin ideile din 
care sini concepute. Expoziția 
este un delicat omagiu adus 
luptelor ceferiștilor de la 16 
februarie 1933.

t



— Steagul roșu duminica ir februarie

Intîlnirea tovarășului 
Emil Bodnaraș 

cu președintele C.C.
ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

i
al U.C. din Croația

BEBGRAD 17 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu. transmite : Președintele 
C.C. al U.C. din Croația, to
varășa Milka Planinț, s-a în- 
tîlnit, la Zagreb, eu tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, ca
re se afla în R.S.F. Iugosla
via la odihnă.

T‘-a convorbirea care a avut

loc cu acest prilej au parti
cipat dr. Dușan Drașosavaț. 
locțiitor al secretarului Co
mitetului Executiv al C.C al 
U C din Croația. Liubo Mie
riei, președintele Comisiei 
C.C al U.C. din Croația pentru 
politica externă și mișcarea 
muncitorească internațională, 
precum și Vasile Sandru, am
basadorul României în Iugos
lavia.

Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prieteneas
că.

0

Austria

„Zilele
culturii
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Președintele Allende a semnat proiectul 
de lege privind crearea unui fond social 

pentru muncitorii chilieni
SANTIAGO DE CHILE 17 

(Agerpresl. — Președintele 
Republicii Chile, Salvador Al
lende. a semnat un proiect de 
lege prin care se stipulează 
crearea unui fond național 'le 
prevederi sociale pentru mun
citorii chilieni — informează 
agenția Pîensa Latina.

Referindu-se la principalul 
obiectiv vizat de acest proiect 
de lege președintele chilian 
a stabilit — in cadrul unui 
mesaj adresat populației — 
că este vorba de «crearea u-

românești" i O

O acțiune 
lipsită de succes

mon-

nui fond național menit să a- 
sigure un grad acceptabil de 
bunăstare socială muncitori
lor din diferite domenii de ac
tivitate, prin reunirea unei 
părți a resurselor tuturor 'n- 
stituțiilor de prevederi sociale 
si a celor similare. Oricare ar 
fi caracterul lor. aceste sume 
— administrate în mod plani
ficat și științific — vor permi
te acoperirea eficientă a ne
cesităților de bază 
protecției muncii 
publice".

în domeniul 
și sănătății

Roi incidente înregistrate la Belfast
BELFAST 17 (Agerpres). — 

Trupele britanice dislocate în 
Ulster au fost puse în stare 
de alarmă, pentru zilele de 
sîmbătă și duminică. Aceste 
două zile — a declarat un pur
tător de cuvint al Comanda
mentului militar din Irlanda 
de Nord — reprezintă perioa
da cea mai aqitată din întrea
ga săptămînă.

Pe de altă parte un motiv în 
a fost furnizat de inciden- 
înreqistrate la Belfast vi- 
noaptea : în cartierul Lo- 
Falls a fost împușcat un

public a explodat, avariind 
grav clădirea și rănind șase 
persoane.

In urma incidentelor și aten
tatelor petrecute în Ulster din 
august 1969 și-au pierdut via
ta 721 de persoane.

V1ENA 17 (Agerpres). — 
Intre 15 februarie șl 10 mar
tie. la Klagenfurt, capitala 
landului austriac Carinthia, 
se desfășoară „Zilele cul
turii românești". In cadrul 
acestor manifestări, vor ii 
prezentate mai multe expo
ziții — turism, carte, artă 
populară — și 14 filme ar
tistice șl documentare gru
pate intr-o săptămină a fil
mului românesc. Vor avea 
loc, de asemenea, spectacole 
de operă, folclorice, precum 
șl un concurs „Cunoașteți 
România ?"

Deschiderea oficială a 
„Zilelor culturii românești" 
s-a făcut in prezența locți
itorului șefului landului Ca
rinthia, Herbert Bacher, a 
primarului orașului Klagen
furt. Hans Ausserwinckler, 
a altor personalități ale vie
ții politice, economice și 
culturale din capitala Carin- 
thlei. A luat parte ambasa
dorul țării noastre la Viena. 
Dumitru Aninoiu.
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Al treilea producător 
dial de cupru, Zambia, dis
pune de o bogăție de interes, 
mondial care, in ulti
mii ani. l-a permis ast
fel finanțarea unui vast pro
gram de dezvoltare (în spe
cial în agricultură, punctul 
slab al economiei sale). Dar 
Zambia suferă, totodată, de 
lipsa oricăror ieșiri directe 
la mare : legăturile sale cu 
lumea exterioară depindeau 
do Rhodesian Railways, căile 
ferate rhodesiene, și de por-

dreptul dezastruoasă. De a- 
semenea, s-n văzut că o al
tă măsură avută în vedere 
— întreruperea furnizării e- 
nergiei electrice la barajul 
Kariba — era și ea, din mo
tive similare, exclusă. In 
acest mod, blocada urma 
să afecteze doar importurile 
primordiale pentru poporul 
zambian. Această primă da
re înapoi a autorităților 
rhodesiene a reprezentat în
să întîiul semn al erorii lor 
de calcul.

Din presa străină

R.D. VIETNAM. încă din primele zile de după încetarea tocului și încheierea acor
dului de pace, locuitorii din R.D. Vietnam au început acțiunile de reconstrucție, întîl 
prin curățirea străzilor și șoselelor de ruinele rămase de pe urma bombardamentelor. In 
foto : Locuitori din Hanoi repară străzile orașului.

plus 
tele 
neri
wer
militar britanic, de asemenea, 
poliția a descoperit o persoa
nă împușcată și abandonată

- - -
tierul protestant Ravenhill. O 
bombă plasată fritr-un local

Activitatea lui
li

pe suprafața 
selenară

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— Agenția TASS informează 
că. vineri seara, a avut loc o 
nouă emisiune de legătură 
prin radio și televiziune cu 
anaratul sovietic „Lunohod-2". 
După începerea emisiunii, la
boratorul selenar autopropul
sat a început să se deplaseze 
spre sud. In timpul deplasării, 
au fost efectuate experimente 
complexe de navigație, bazate 
pe folosirea imaginilor pano
ramice de televiziune ale pei
sajului in care se afla lunomo- 
bilul. Au 
asemenea, 
prietăților fizico-mecanice 
le solului ’ ~ “
parcurs 2 517 metri, „Lunohod- 
2" s-a oprit intr-o zonă alea
să de specialiști unde urmea
ză să efectueze cercetări com
plexe asupra solului selenar. 
In prezent, aparatul se află la 
o distantă de 5 700 metri de 
treapta de aselenizare.

Potrivit datelor informației 
t^lemotrice, sistemele de bord 
și agregatele lunomobilului 
funcționează normal.

_Lunohod-2“ Iși continuă ac
tivitatea pe suprafața selena
ră.

fost efectuate, de 
măsurători ale pro- 

a-
lunar. După ce a

PE SC URIrtei
VIETNAM

• In marea Bering iși În
cepe activitatea expediția mix
tă sovieto-americană la care 
participă avioane-laborator și 
două nave amenajate special 
pentru cercetări științifice. 
Măsurătorile, care vor fi rea
lizate de expediție, vor per
mite compararea datelor ob
ținute in atmosferă și direct 
pe calota de gheață a Ocea
nului înghețat de Nord.
• ..Premiul internațional E- 

merson- pe anul 1973, „pentru 
contribuția valoroasă adusă pe 
plan intelectual la înțelegerea 
între popoare", a fost decernat 
directorului Bibliotecii române 
din New York, prof. Dan Gri- 
gorescu.
• Guvernul Indiei a apro- 

bat măsurile privind instituirea 
controlului de stat asupra co
merțului „En gros'- de cereale. 
Hotărîrea guvernului central 
indian intră în vigoare la sfîr- 
șitul lunii martie a.c.
• In prezența președintelui 

Salvador Allende, la Valpara
iso a avut loc inaugurarea pri
mei întreprinderi pentru pro
ducția de aparataj medical din 
Chile.
• In Abu Dhabi, producția 

zilnică de petrol va crește de 
la 1,05 milioane barili în 1972, 
la 3 milioane in 1978, releva 
revista „Le petrol et le gaz 
arabes".
• Consiliul Interguverna- 

menlal al țărilor producătoare 
și exportatoare de Cupru 
(C.I.P.E.C.) a aprobat un pro
iect elaborat de Chile, prin 
care sînt stabilite diverse mi
jloace de combatere a acțiu
nilor de aqreslune economică 
împotriva țărilor membre șl 
de consolidare a cooperării a- 
celor țări victime ale unor 
astfel de măsuri represive.

© Secretarul de stat al 
S.U.A., William Roqers, nu va 
participa la reuniunea Consi
liului de Securitate al O.N.U.,

programată pentru luna martie 
a.c. la Ciudad de Panama, a 
informat un purtător* de cu
vin t al Casei Albe.

(** Autoritățile rasiste de la 
Salisbury, alarmate de inten
sificarea luptei de eliberare 
națională a poporului Zimbab
we. au anunțat noi acțiuni re
presive împotriva populației 
de culoare care acordă sprijin 
detașamentelor forțelor de e- 
liberare națională.

@ In cadrul raportului lunar 
publicat de către Banca fede
rală de la Frankfurt pe Main 
se relevă că în perioada 1-9 
februarie principala instituție 
bancară din R.F. a Germaniei 
a fost nevoită să achizițione
ze 5.9 miliarde de dolari pen
tru a susține moneda america
nă pe piețele vest-germane de 
devize.

(h Ministrul de externe al 
Arabiei Saudite, Omar Sakkaf, 
și-a încheiat vizita oficială e- 
fectuată la Tunis, in cadrul 
căreia a fost primit de preșe
dintele Habib Bourguiba și de 
primul ministru, Hedi Nouira, 
sl a avut convorbiri cu omo
logul său tunfsțan, Mohamed 
Masmoudi.

@ La La Mesra-Matruch au 
fost date în exploatare patru 
instalții pentru desalinizarea 
apei de mare, fiecare din ele 
avind un debit de 2 000 metri 
cubi de apă pe zi. Instalațiile 
vor putea satisface întreg ne
cesarul de apă potabilă al sa
telor din împrejurimi.

0 Omar Sakkaf, ministrul 
afacerilor externe al Arahlel 
Saudite, a fost primit de rege
le Marocului, Hassan al II-Iea, 
căruia i-a remis un mesaj per
sonal din partea regelui Fei- 
sal. Fl a avui, de asemenea, 
convorbiri confidențiale cu o- 
mologul său marocan, Ahmed 
Taibi Benhima, anunță agenția 
France Presse.

„Acordul de la Paris deschide porțile unei mai bune cooperări 
internaționale". Declarația secretarului

TOKIO 17 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a încheiat 
vizita oficială în Japonia. In 
cursul șederii la Tokio, Wald
heim a avut întrevederi cu 
premierul Kakuei Tanaka, mi
nistrul de externe, Masayoshi 
Ohira, alți membri ai guver
nului și a fost primit de îm
păratul Hirohito.

Apelul lansat de
SAIGON 17 (Agerpres). — 

Comisia militară mixtă cva- 
dripartită — formată din re
prezentanții R.D. Vietnam, 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Statelor Unite 
și Administrației de la Saigon 
—a lansat un apel urgent că
tre comandamentele părților 
prezentate în Vietnamul de 
Sud, pornind de la conside
rentul că încetarea focului nu 
este încă consolidată, conform 
Acordului de la Paris și proto
colului corespunzător al aces
tuia și conform aspirațiilor 
de pace ale populației sud- 
vietnameze.

Comandamentele părților 
prezente în Vietnamul de Sud

înainte de a părăsi capita
la niponă, secretarul general 
a oferit o conferință de pre
să, în cursul căreia, între 
altele, a exprimat speranța 
că acordul privind încetarea 
focului în Vietnam va duce 
și la încetarea focului în Laos 
și Cambodgia. Adevărata pa
ce în Vietnam și în întreaga 
Indochină, a spus el poate fi

general ai O.N.U.
realizată doar dacă prevederi
le documentelor semnate la 
Paris vor fi respectate întoc
mai. Secretarul general a a- 
dâugat că, după părerea sa, 
acordul de la Paris „deschide 
porțile unei mai bune coope
rări internaționale, puțind du
ce la realizarea unei regle
mentări politice a probleme
lor Orientului Apropiat, Ci
prului și Africii".

turile controlate de Portu
galia (în special Beira). Ex
ploatarea minieră avea și ea 
nevoie de sursele de ener
gie aflate sulf controlul .Rho- 
desiei.

Pe aceste elemente a mi
zat Ian Smith. Bazîndu-se 
pe sprijinul guvernanților 
albi din Africa de Sud. el a 
încercat sâ paralizeze eco
nomia zambianâ, obligînd-o 
să caute de urgență noi des
chideri spre exteftor, care 
vor cîntări greu, desigur. în 
programul cî financiar. Pen
tru Ian Smith momentul se 
prezenta cu atît mai pro
pice acestei încercări de for
ță. cu cît cursul cuprului se 
afla, din iunie 1970. în scă
dere continuă. antrenînd 
serioase dificultăți pentru 
trezoreria zambianâ.

Revenirea asupra hotârîrii 
sale inițiale, de a 
total frontiera cu
Rhodesia anunță, însă o ..ex
cepție" — transporturile de 
cupru. Cu întirviere. ce-i
drept. Tan Smith și-a dat
seama că. fără aceste trans
porturi. situația — și 
precară — a căilor 
rhodesiene ar deveni

închide 
Zambia,

așa 
ferate 

de-a

De la început, era exclus 
ca președintele Kaunda sâ 
cedeze imediat presiunilor 
regimului de la Salisbury. 
Din contră, el a refuzat să 
contribuie la supraviețuirea 
Răilor ferate rhodesiene a- 
nunțînd că niciodată cuprul 
zambian nu va mai trece 
prin Rhodesia și și-a multi
plicat contactele menite să 
creeze alte câi de transport 
pentru importurile și expor
turile Zambiei. Acordurilor 
încheiate anterior cu Zairul, 
li s-a adăugat, la sfîrșîtul 
lunii ianuarie, un acord sem
nat cu Malawi ce pune calea 
sa ferată în spre Bcira în 
serviciul țârii vecine: au
toritățile de la calea ferată 
Benguela (Angola) au pro
pus dublarea imediată a 
tranzitului către portul Lo- 
bito Se intensifică, de ase
menea. transporturile rutie
re spre Dar es Salaam și 
Momboca, legături care pot 
fi facilitate prin darea în 
funcțiune a primului tron
son al căii ferate Tanzania- 
Zambia.

(„Le Monde Diplomatique")

Comisia militară mixtă cvadripartită
sînt chemate să dea neîntîr- 
ziat ordin tuturor forțelor ar
mate regulate și neregulate 
și poliției armate plasate sub 
autoritatea lor să înceteze 
complet ostilitățile în întreg 
Vietnamul de Sud. să respec
te cu strictețe ordinul de în
cetare a focului, să regle
menteze toate problemele pe 
calea negocierilor pașnice. în 
spiritul reconcilierii și înțele
gerii naționale. în vederea e- 
X’itării oricărui conflict și 
menținerii unei păci durabile, 
să se conformeze cu strictețe 
interdicțiilor stipiflate în arti
colul 2 al protocolului Acor
dului de la Paris privind în
cetarea focului în Vietnamul 
de Sud. Este vorba de Inter
zicerea trimiterii de patrule

armate în zonele controlate 
de forțele armate adverse și 
a zborului bombardierelor și 
avioanelor de vînătoare de ori
ce tip, a atacurilor armate 
împotriva oricărei persoane 
militare sau civile, a opera
țiunilor de luptă terestre, flu
viale, maritime și aeriene, a 
actelor ostile, de terorism și 
de represalii, a tuturor acțiu
nilor care pun în primejdie 
viața și bunurile publice și 
particulare.

Balanța comercială a S. U. A. 
va continua să fie deficitară

Demonstrații studențești 
reprimate de poliție la Barcelona

MADRID 17 (Agerpres). — 
Autoritățile spaniole au sus
pendat statutul de autonomie 
aț celor trei universități din 
Barcelona. In această sâptâ- 
mînă, ele au fost teatrul unor ca

(Urmare din pag. 1)

tuluj In comun, a degajării ar
terelor de circulație — în spe
cial a centrului istoric al ora
șului — de tramvaie, autobu
ze. dar și de autoturisme al 
căror număr este incontinuă 
creștere. Introducerea metrou
lui va determina diminuarea 
unei serioase surse de polua
re a atmosferei — gazele no
cive emanate de autovehicule 
și zgomotul provocat de aces
tea. Primul dintre rele patru 
trasee principale ale metrou
lui va fi dat în exploatare in 
a doua jumătate a anului vii
tor, următorul în 1977.

Liniile metroului de-a lun
gul cărora vor fi amplasate 
peste 100 de stații, concepute 
Jntr-o arhitectură modernă și 
originală, vor totaliza cca. 90 
km. Trenurile rapide, care vor 
circula din 3 în 3 minute, vor 
putea transporta 12 000 per
soane pe oră. Fabricarea lor 
a fost încredințată marilor
zine „C.K.D." - Prag». Proto
tipul primului vagon-motor ca
re- va circula pe calea subtera
nă a și trecut cu succes pro
bele experimentale.

Primarul praghez Zuska 
mi-a declarat că, în contextul 
problemelor referitoare la dez
voltarea economico-socială a 
capitalei, o atenție deosebită 
este acordată construcției de 
locuințe. In acest cincinal, Pra
ga va primi cca. 40 000 aparta
mente noi, amplasate în cea 
mai mare parte in noile car
tiere. Legat de problema con
strucției de locuințe, ca și de 
cea a dezvoltării continue a 
puternicei industrii pragheze 
— reprezentînd cca. 10 la su
tă din producția industrială a 
țării — primarul Zuska se re
ferea și la un fenomen sped-

fie care fi preocupă în prezent 
pe factorii răspunzători de 
prezentul, dar și de viitorul 
capitalei lor: fenomenul de
mografic. Praga începe să 
„irobătrînească" sub acest as
pect. Prognozele demografilor 
arată că, în viitor, creșterea 
gradului de ocupare a forței 
de muncă va fi mai rapidă de- 
clt sporul populației active 
din punct de vedere economic, 
ceea ce înseamnă că resurse-

cincinalul anterior, se vor a- 
dăuga In următorul alte 
60 000 apartamente. Concomi
tent s-au alocat importante su
me pentru renovarea fondului 
de locuințe existent.

In perspectiva anului 2 000, 
Praga, care numără în prezent 
cu puțin peste 1 100 000 locui
tori, va ocupa un teritoriu de 
10 ori mai mare decît cel ac
tual, prin construirea de ora- 
șe-satelit pentru 100 000 —

parțial 
iar în

Ea va intra
1975,

u-
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le de noi brațe de muncă se 
diminuează. Aproape o pătri
me din locuitorii Praqăi sînt 
în prezent pensionari, in timp 
oe există o nevoie strinqentă 
de cca. 70 000 persoane pentru 
sectoarele productive. Se con
sideră că singura cale de so
luționare a acestei probleme 
este ca Praga să primească 
populație din restul țării. S-a 
calculat că penlru menținerea 
graduluj actual de ocupare a 
forței de muncă — 600 900
persoane — ar fi necesar ca 
Praqa să primească cca. 
130 000 persoane din afara sa. 
Și, pentru acești oameni care 
vor veni, va fi nevoie de lo
cuințe. La cele 40 000 aparta
mente noi, care vor fi date în 
folosință in acest cincinal, cu 
cca. 10 000 mai multe decît In

200 000 locuitori. Pentru acee
ași perioadă se preconizează, 
de asemenea, înlocuirea tota
lă a încălzirii cu lemne și 
mai ales cu cărbuni, prin mari 
centrale termice, înlăturin- 
du-se în acest mod o a doua 
mare sursă de poluare.

Edilii orașului s-au gîndit 
și la asigurarea unei mai bu
ne circulații. In acest scop, 
in Praqa se va construi o 
nouă magistrală modernă de 
circulație — Magistrala nord- 
sud. Este în curs de infăptu;re 
și o vastă acțiune de moderni
zare a nodului feroviar al ca
pitalei — care numără nu 
mai puțin de șapte gări, din
tre care principalele trei qări de 
călători se află chiar în cen
trul său. Odată cu intrarea în 
noul an, a fost inaugurat

șantierul unei gări centrale 
unice de tranzit, care va fi o 
construcție modernă din pia
tră, aluminiu și sticlă, depă
șind atît prin dimensiunile sa
le, cît și prin nivelul dotării 
tehnice oricare construcție si
milară din țară.

în funcțiune în 
întregime în 1978.

De asemenea, se vor con
strui, tot în cincinalul actual, 
un nou pod peste Vltava, do
uă mari hoteluri, obiective 
sportive, centre medicale, prin
tre care o clinică de chirur
gie plastică ; în ultimii doi ani 
ai planului cincinal vor fi da
te în folosință două mari ma
gazine universale, care vor fl 
printre cele mai moderne și 
mai mari din Europa. In o- 
biectivul preocupărilor urba
niștilor se află, de asemenea, 
continuarea intensă a acțiuni
lor de renovare, restaurare și 
conservare a monumentelor 
istorice ale orașului. In acest 
cincinal, pentru modernizarea, 
întreținerea și construcția noi
lor obiective pragheze s-au 
alocat de către stal peste 40 
miliarde coroane...

In nucleul istoric al orașu
lui se preconizează să dispară 
treptat locurile de parcare și, 
firește, odată cu ele și autotu
rismele cu zgomotul, fumul și 
mirosul înecăcios de benzină 
arsă, lăsînd loc pasului omu
lui, singurul care se integrea
ză atmosferei acestor locuri 
cu iz de autentică legendă.

Praga de ieri nu se asea
mănă cu Praga de azi, după 
cum cea 
asemăna ou cea de 
Harnicul . 
cehoslovac este acela care îi 
schimbă mereu înfățișarea 
menită să incinte ochiul ori
cărui turist.

importante acțiuni protesta
tare ale studenților și cadre
lor didactice. Centrul uni
versitar din capitala catala
nă, care numără 40 000 de stu- 
denți — fiind al doilea
mărime din Spania — va fi 
supus, de acum înainte, regi
mului aplicat universităților 
madrilene, a căror autonomie 
a fost suspendată prin decretul 
adoptat în iulie 1972, după pu
ternicele acțiuni ale studenți
lor.

In ultimele zile, la Barcelo
na au avut loc demonstrații 
studențești, reprimate de poli
ție. Cadrele didactice, în spe
cial de Ia facultățile de drept 
și farmacie, au organizat a ți- 
uni de solidaritate cu studen
ții, protestînd împotriva repre
siunilor și pătrunderii forțelor 
de politie in incintele univer
sitare.

de azi nu se va 
mîine. 

și talentatul popor
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WASHINGTON 17 (Ager
pres). — In pofida devalori
zării dolarului, balanța co
mercială a S.U.A. va continua 
să fie deficitară încă mult 
timp, a afirmat adjunctul mi
nistrului de finanțe american. 
Paul Volcker Luînd cuvin tul 
la o conferință de presă, el a 
subliniat că efectele acestei 
măsuri nu vor mai putea fi 
vizibile mai devreme de doi 
ani. „Restabilirea echilibru-

lui economic — a afirmat el 
— depinde de politica mone
tară și fiscală atît din interio
rul S.U.A., cît și din exterior. 
Reechilibrarea balanței de 
plăți a S.U.A. reclamă elimi
narea practicilor de instituire 
a unor bariere comerciale 
restrictive", a subliniat 
ker. reluînd astfel unul 
tre capetele de acuzare 
guvernului său la adresa 
ticii economice a C.E.E.

Vnl- 
din- 
ale 

poli-

Sport Telex e Sport ® Telex
LENINGRAD 17 (Agerpres). 

— Disputată la Leningrad, cea 
de-a 3-a întilnire dintre echi
pele de lupte libere ale 
U.R.S.S. și S.U.A. s-a încheiat 
cu scorul de 7—3 în favoarea 
gazdelor. Victoriile echipei 
sovietice au fost obținute de 
Pașaev, Dmitriev, Certkov, - 
Matveev, Kormicenko, Peter- 
sson, Andiev. Punctele oaspe
ților au fost realizate de J. 
Petecsson, B. Petersson, V. 
Polano.

B.

MONCHEN 17 (Agerpres). 
— La Boblingen (R.F. a Ger
maniei) a început turneul in
ternațional de tenis de masă 
la care participă cele mai bu
ne 12 jucătoare și cei mai buni 
12 jucători din Europa. Repre
zentanta României la această 
competiție, Maria Alexandru, 
a debutat cu două victorii ; 
in primul tur a învins-o pe A- 
lice Grofova (Cehoslovacia) 
cu 21 15, 21 19, 21 -11, iar
în cel de-al dojlea a întrecu
t-o pe jucătoarea engleză Jill 
Hammarsley, cu 25—23, 21—13, 
12—21, 11—21, 21 — 16.

de fotbal a adus la cunoștin
ță că nu va mai trimite echipa 
națională de juniori la un tur
neu ce urma să aibă loc în 
Africa de Sud. Purtătorul de 
cuvint al federației braziliene 
de fotbal, Abilio Almeida, a 
precizat că forurile braziliene 
consideră că acest turneu, a- 
șa-zis „multirasial" (Ia care ar 
urma să fie acceptați și jucă
tori de culoare), contravine 
hotărîrii Congresului de la 
Ciudad de Mexico, prin care 
se cerea țărilor latino-america- 
ne și celorlalte federații afili
ate la F.I.F. \. să nu participe 
la competiții internaționale or
ganizate în Republica Sud-Afri- 
cană, exclusă pentru apart
heid din C.I.O. și din alte or
ganizații sportive. Totodată, 
Almeida a declarat că echipa 
de juniori a Braziliei va par
ticipa la turneul de la Cannes 
și duce, de asemenea, tratati
ve pentru a susține mai multe 
meciuri în Senegal și Algeria.

liste. In proba de 1 500 m fe
te, pe primul loc s-a clasat 
Utta Dickx (R.D. Germană), cu 
timpul de 2‘32"21/100. Sanda 
Frum (România) a ocupat lo
cul 23, cu timpul 
2'5r'71/100. La masculin, 
distanța de 3 000 m, a termi
nal invinqător Anatoli Isupov 
(U.R.S.S.), in 5'02"70/100. Con
curentul român Alexandru 
Demeter a ocupat locul 25, cu 
timpul de 5,46”08/l00.

de 
pe

RIO DE JANEIRO 17 (Ager- 
pres). — Federația braziliană

MOSCOVA 17 (Ager preș). 
— In orașul Riazan a început 
concursul internațional de ua- 
tinaj viteză la care participă 
tineri sportivi din țările socia

MONTREAL 17 (Agerpres). 
— Jucătorii români Ilie Năsta- 
se și Ion Țiriac se vor intilnl 
într-una din semifinalele tur
neului internațional dc tenis 
de la Calgary (Alberta). In 
„sferturi", Ion Țiriac, jucînd 
excelent, l-a eliminat cu 6—0, 
7—6 pe vest-germanul Fas
sbender. La rindul său, Năsta- 
se a qîștigat cu 7—5, 6—2 în 
fața lui Kaloqheropoulos (Gre
cia). In celelalte două partide 
ale sferturilor de finală, Paul 
Gerken (S.U.A.) a cîștigat cu 
3—6, 6—3, 7—6 partida cu 
Cramer (Republica Sud-Afri- 
cană), iar spaniolul Gisbert a 
dispus cu 6—4, 6—4 de Meilei 
(R. F. a Germaniei).

Implicațiile crizei monetare occidentale
asupra situației

LONDRA 17 — Corespon
dentul Agerpres.^N. Plopeanu, 
transmite: Ultimele aspecte 
ale crizei monetare occiden
tale, efectele acesteia asupra 
vieții economice și sociale din 
Marea Britanie continuă să 
facă obiectul comentariilor 
mai multor ziare britanice. 
„Financial Times" și „Times", 
de exemplu, subliniază faptul 
că soluția de devalorizare a 
dolarului american a determi
nat și o depreciere efectivă, 
evaluată la 5,5 la sută, a lirei 
sterline. O apreciere 
a consecințelor directe ale a- 
cestui fenomen asupra econo
miei și, implicit, a vieții so
ciale britanice este dificilă, 
totuși, în acest stadiu, întru- 
cît atmosfera generală este 
aceea de nesiguranță, consi
deră ziarul „Times'*.

In aceste condiții, efortu
rile depuse de guvernul con
servator în vederea reducerii 
inflației și devalorizării în

exactâ

sociale din Anglia
continuare a monedei brita
nice par a avea și mai puți
ne șanse de izbîndâ, mai ales 
că o serie de fenomene nega
tive manifestate anterior in 
țară au fost agravate de re
centul val al crizei monetare, 
in consecința, se consideră că 
programul antiinflaționist al 
premierului Edward Heath 
trece, într-o perioadă ce poa
te fi definită critică, „prin 
cel mai critic moment", iar 
inevitabila creștere a prețu
rilor va afecta în mod 
această „a doua fază" a 
gramului.

Or, această perspectivă 
te avea consecințe grave 
frontul social. După cum se 
știe, principala obiecție a sin
dicatelor față de măsurile pro
puse de guvern este furnizată 
tocmai de incertitudinea că 
acest program va bloca creș
terea generală a prețurilor, 
în timp ce majorarea salariilor 
a fost limitată în mod ferm.

Tiparul

Putina zăpadă care a căzut pe dealurile din preajma o- 
rașului Budapesta, a fost suficientă ca copiii să participe la 
concursuri de săniuțe și să schieze. In foto : Concurs de să
niuțe pe dealul Buda.
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