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Sîmbâtâ, a avut loc in Ca
pitală plenara Consiliului Na
țional pentru Educație Fizi
că și Sport, care a dezbătut 
problemele mișcării sportive 
în lumina recentei Hotăriri a 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și spor
tului.

La lucrările plenarei au 
participat tovarășii i Paul Ni- 
culcscu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Emil Drăgănescu, Petre Bla
jovici, membri ai C.N.E.F.S.. 
reprezentanți ai conducerii 
federațiilor și cluburilor 
sportive, ai organelor centra
le și organizațiilor do stat și 
obștești, care au sarcini în 
acest domeniu, cadre didacti
ce de specialitate, antrenori, 
sportivi, ziariști, alți invitați.

Au luat cuvîntul numeroși 
participant! la plenară, care 
au analizat pe larg probleme
le majore ale mișcării sporti
ve. Vorbitorii și-au manifes
tat totala lor adeziune la Ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului.

In încheierea discuțiilor a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Pană.

Plenara C.N.E.F.S. a adop
tat in unanimitate planul de 
măsuri cu privire la îndepli
nirea prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R., anga- 
jindu-se să le înfăptuiască, 
printr-o activitate perseveren
tă, competentă și exigentă, 
pentru dezvoltarea sportului 
de masă și de performanță.

Plenara a hotărit unele mă
suri organizatorice. A fost a- 
les Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. : președinte — E- 
mil Drăgănescu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor ; 
prim-vicepreședinte — gene-

ral locotenent Marin 
nea ; vicepreședinți : 
Blajovici. președintele 
telului de Stat, pentru 
mia și Administrația 
Lia Manoliu, inginer la Insti
tutul de cercetări științifice 
pentru protecția muncii ; A- 
dalbert Mlllitz, secretar al 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România; 
Alexandru Kopandi, secretar 
al Consiliului oamenilor mun
cii do naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă Ro
mânia : Ton Șiclovan. rector 
al Institutului de educație fi
zică și sport : secretari F.- 
rr.il Gliibu și Miron Olteanu,

Luind cuvîntul, tovarășul 
Emil Drăgănescu s-a angajat, 
in numele C.N.E F.S., să tra
ducă in viață în mod exem
plar hotăririle recentei ple
nare a C.C al P.C.R., eu pri
vire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții 
la plenară au adoptat textul 
unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune

întrunit in ședință plenară, 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, în 
numele tuturor sportivilor, 
profesorilor de educație fizi
că, antrenorilor, 
activ al mișcării 
la orașe și sate, 
totala adeziune 
ca internă și internațională 
marxist-leninistă a partidului 
și statului nostru, nemărgini
ta dragoste și profunda recu
noștință față de dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru 
statornicia și înflăcărarea ca 
care militați în vederea asi
gurării progresului rapid și

Drag- 
Pel re 

Comi- 
Ernno- 
Localfl;

multilaleral al patriei, ridică
rii necontenite a nivelului de 
viață și civilizație a poporu
lui. făuririi omului nou, ar
monios dezvoltat, al României 
socialiste

Dezbătînd cu exigență șl 
responsabilitate măsurile ne
cesare înfăptuirii prevederi
lor Ilolârîrii recentei Plena
re a Corniței ului Central al 
Partidului Comunist Român 
<u privire la dczvollnrea con
tinuă a educației fizice și 
sportului, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, celelalte organizații <le 
stat și obștești cu atribuții 
în acest domeniu, se angajea
ză să-și mobilizeze loate for
țele în direcția dezvoltării 
sportului dc masă, cuprinde
rii tot mai largi a oamenilor 
muncii, a întregului tineret 
clin unitățile economice., ș- oii 
și facultăți in practicarea <?- 
xercițlllor fizice, sportului și 
turismului, in aer liber, prin 
folosirea judicioasă a bazei 
materiale existente șj a unor 
forme simple, de largă acce
sibilitate.

In unanimitate, -,e . -pune 
în telegramă, participanții la 
plenară, exprimindu-no -ii
entuziasm sentimentele? de
profund respect și mulțumi
re pentru grija pc care o ma
nifestați față de dezvoltarea 
acestui important domeniu 
vieții sociale, vă asigurăi 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru tra
ducerea in viață, la nivel ca
litativ superior, a sarcinilor 
încredințate de conducerea 
partidului și statului, de dum
neavoastră personal, contri
buind astfel la afirmarea tot 
mai puternică a mișcării 
sportive românești, la dezvol
tarea armonioasă a tinerei 
generații, a întregului nostru 
popor.

(Agerpres)
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Concurs național de muzică ușoară
el

In dezbaterea comuniștilor Tunelul pe sub
Mina Lupeni.

După ce au Ieșit la
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obținute in schimbul lor.
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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

Scăpat de
PREȚUL
se umflă

eficientei
Printre indicatorii sintetici 

cei mai importanți care reflectă 
gradul de eficientă economică 
a întregii activități din cadrul 
unităților miniere, prețul de 
cost ocupă un loc primordial. 
Datorită specificului aparte al 
activității sectoarelor de pro
ducție, sau a celor auxiliare, 
acest indicator nu poate fi 
defalcat cu o precizie mate
matică pe fiecare sector, de
oarece cuprinde unele cheltu
ieli indirecte a căror reparti
zare prealabilă, și chiar poste- 
rioaru, nu ar reflecta în tota
litate cheltuielile elective.

Cheltuielile directe, care se 
pot repartiza cu mai multă e- 
xactitate pe sectoare sînt cele 
în legătură cu consumul de 
materiale, energia, salariile și 
amortismentul mijloacelor fi
xe 
supra acestor cheltuieli să se 
poată acționa .direct de către 
per' malul de conducere și e- 
xecuție din cadrul sectoarelor 
in vederea reducerii lor și, 
prin aceasta, in vederea redu
ceri: prețului de cost al pro
ducției.

Dintre cheltuielile directe 
ale sectoarelor de producție 
sau de deservire, cele privind 
consumul de materii și mate
riale pot și trebuie să preocu
pe in mod deosebit introqul 
colectiv 'le muncă. Problema 
< ansumurilor de materiale, a 
normelor de consum, iși qă- 
seșle un loc deosebit do im
porta nl in documentele de 
parîid și de stat, printre care 
și in cele ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973. Astfel, in cuvin-

Nicolae 
Ceaușescu. se subliniază că 
„trebuie dusă o luptă intran
sigentă împotriva consumuri
lor exagerate de materii pri
me si materiale. împotriva re-

supraveghere
DE (OST
în dauna
economice
huturilor. a oricăror forme de 
risipă care măresc prețul de 
cost, diminuează venitul nați
onal, dăunînd prin aceasta în
săși bunăstării poporului".

Există, încă, unele sectoare 
sau secții din unitățile minie
re unde problema consumuri
lor de materiale nu formează 
încă obiectul unei preocupări 
permanente și eficiente. Lipsa 
unei asemenea preocupări se 
reflectă și în dinamica prețu
lui de cost pc unitate. Astfel, 
la E.M. Dilja. in semestrul III 
al anului 1972, păstrînd pro
porțiile dintre prețul de cost 
și cheltuielile cu materialele 
auxiliare, raportate la unitatea 
de produs, rezultă că cheltu
ielile cu materialele influen
țează direct totalul prețului de 
co*t pe tona de cărbune. A- 
tunci cind ele cresc, ca de e- 
xemplu în lunile septembrie 
și decembrie 1972, și prețul de 
cost crește in mod simțitor și 
invers, scăderea volumului a- 
cestor cheltuieli atrage după 
sine scăderea prețului de cost.

Printre principalele cauze 
rare contribuie la creșterea 
eensumului normat seu nenor- 
wii- de materiale este și a- 
ceea în legătură cu lipsa de 
urcnărire a consumului respec
tiv de materiale la 
sectoarelor, lipsă ce 
eu ridicarea din depozit a unor 
materiale peste necesarul real 
de consum, care continuă a- 
pe . cu consumuri de materia
le iară respectarea normelor 
și fără o 
a acestora, și 
ma lipsei de 
recuperarea

In scopul stimulării crea
ției de muzică ușoară româ
nească Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, în cola
borare cu Comitetul de Stat 
al Radioteleviziunii Române 
și Uniunea compozitorilor, or
ganizează Concursul național 
de muzică ușoară Mamaia — 
1973. Compozitorii și poeții 
sînt chemați să dea o înaltă 
expresie artistică trăsăturilor 
morale și preocupărilor de 
azi ale poporului nostru. A- 
lături de cîntecele de dragos
te și de dans, creatorii sînt 
chemați să realizeze cintece 
satirice, continuînd și dezvol- 
tînd tradiția noastră deosebit 
de bogată și variată in crea
ții de acest gen.

Concursul este deschis tutu-

ror compozitorilor, 
sau nemembri ai 
compozitorilor, fiecare puțind 
participa cu una sau mai 
multe lucrări inedite. Terme
nul de predare a lucrărilor 
este 1 mai 1973.

Concursul se desfășoară în 
două etape : etapa I va con
sta in selecționarea de către 
juriu a unui număr de pînă 
la 30 lucrări, iar în etapa a 
Il-a, care va avea loc la Ma
maia, intre 16-22 iulie 1973, 
lucrările selecționate vor fi 
prezentate in două interpre
tări de cei mai valoroși so
liști vocali de muzică ușoară. 
Juriul va fi alcătuit din mu
zicieni, scriitori și alți oa
meni de cultură și artă, ală
turi de care, in etapa a If-a,

va funcționa și un juriu 
publicului.

Se vor acorda premii 
către Consiliul Culturii și 
ducației Socialiste, Comitetul
de Stat al Radioteleviziunii 
Române, Uniunea compozito
rilor, precum și șase menți
uni.

Regulamentul concursului 
poate fi consultat la Direcția 
Muzicii din Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, 
Comitetul de Stat al Radiote
leviziunii, Uniunea compozi
torilor și la filialele acesteia, 
precum și la Comitetele ju
dețene de cultură și educație 
socialistă și al municipiului 
București.

nivelul 
începe

atentă gospodărire 
în final ia for- 
interes pentru 
și reutilizarea

Economist Ioan I. POP, 
șeful serviciului control 

financiar din cadrul C.C.P.
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rile brigadierului Ion Sălă- 

gean, a șefului de schimb

Mihai Cirdei și ale ortacl-

lor lor.
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Certificatul dăruirii
poligonului de 
din Livezeni al 
ajlăm printre 
de prejabrica- 

oameni că

Platforma 
prefabricate 
T.C.H. Ne 
constructorii
te, printre acei 
re — și in condiții atmosfe
rice vitrege uneori — asigu
ră necesarul de 
pentru construirea 
lor blocuri de locuit și așe
zămintelor sociale, 
insoțiți de 
GRIGORE
CU. șeful acestui lot de con
strucții, de la care aflăm in 

materializează munca 
poligon, 
panouri- 
ușor — 
espanda- 
exteriori.

elemente 
viitoare

Sintem 
inginertinărul . .,

ALEX.ANDRES-

re se 
constructorilor din 
Aici se conturează 
le mari din beton 
fabricate din zgură 
tă. pentru pereții 
panourile de beton greu pen
tru pereții interiori, întregul 
arsenal de planșee, rampe 
de 
fi

mul șantierelor din munici
piu. Timpul de construire a 
unui bloc folosind aceste 
prefabricate, se reduce la 
jumătate față de cel necesar 
înălțării unui edificiu simi
lar utilizind tehnologia cla
sică de construcție. Avanta
jele întrebuințării acestor 
prefabricate au fost confir
mate nu numai odată 
practică. Cam jumătate din 
planul de apartamente 
grupului de șantiere se pre
figurează aici, in poligon. 
Capacitatea acestuia — de 
40 metri cubi zilnic, se me- 
ismorfozează fizic in prefa
bricatele necesare construi
rii a circa două apartamen
te. Dacă am face un calcul 
retroactiv, socotind produc
ția zilnică de prefabricate 
plăsmuite in poligon încă 
din 1970, cind obiectivul

de

al

intrat in funcțiune, cifra re
zultată ar fi. desigur, im
presionantă. Ea ar constitui 
certificatul abnegației și 
hărniciei muncitorilor de 
aici, al dăruirii lor. VASILE 
BECHEANU, ION _____
TRU, din brigada de beto- 
niști condusă de _____ ~~
BUSUIOC, dulgherul ZOL- 
TAN BOTOS. din brigada 
lui CONSTANTIN ONU, 
fierarii betoniști din echipa 
lui IM RE TOTH, macara- 
gistul DUMITRU ARHIP, 
conduși de maiștrii ION 
TRANTEA și PETRE GĂ
VAN, sînt doar cițiva corn- 
ponenți ai acestui mănunchi 
de constructori care, prin 
munca lor tenace, contribu
ie din plin la mărirea „zes
trei" edilitare a municipiu
lui nostru...

Ionel TABREA

1
CALIS-

VASILE

scări, podește, boiandrugi 
grinzi, care toate iau dru-

de prefabricate LivezeniPe ninsoare, pe vint, pe orice vreme, la poligonal 
nasc panouri pentru viitoarele apartamente.

Strădanii fructuoase la

Consemnăm de la preparația Coroești unele realizări 
meritorii după trecerea primei jumătăți a lunii martie — 
rezultantă firească a rodniciei intrecerii care se desfășoară 
intre secții, echipe, schimburi. Notăm dintre rezultatele cele 
mai bune sporurile de 8 492, 4 718, 388 și 84 tone obținute 
la cărbunele 10-80 spălat normal, la mixte șlam, la spăla
tul 0-10 pentru semicocs, respectiv, la producția netă.

S-au evidențiat, in mod deosebit, colectivele secției 
spălare, unde hotăritor a fost aportul maistrului principal 
ALEXANDRU LASZLO, din al cărui schimb merită remar
cați ISIDOR MOLDOVAN, ȘTEFAN RUSU și CONSTANTIN 
IOVĂNESCU, echipele de la secția flotație, condusă de 
ADRIAN GRAVA și de la separație a lui ALEXANDRU 
MAKAI. de unde menționăm strădaniile fructuoase ale lui 
TEODOR FAUR, ION PISCUREANU și ION PADUCEL.

Disciplina de partid, 
esența și trăsăturile ei

realitate
va deveni

că nu știați

a-

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

Anglia, pentru a dezminți ști-

unor difi- 
fi

In ziua de 16 martie a.c. — 
ne informează corespondentul 
nostru Petru Găină — a avut 
loc la E.M. Dilja adunarea qe- 
nerală a organizației de bază 
de la sectorul VI transport 
unde a fost dezbătută tema 
„Disciplina de partid, esența 
șl trăsăturile ei". Participanții 
la discuții au accentuat a- 
supra faptului că un comunist 
la locul lui de muncă, din flu
xul extractiv, trebuie să con
stituie întotdeauna un exem
plu de om disciplinat și con
știincios, o pildă vie de dăru
ire și perseverentă în îndepli
nirea exemplară a sarcinilor.

Referatul prezentat 
țiat aportul in acest 
de minerul Vasile Todea, șef 
de brigadă la întreținerea pu
țurilor. Rezultate bune atît 
pe linia profesională, cit și în 
ceea ce privește munca de 
propagare în rindurile tutu
ror salariaților a normelor 
ticii și echității socialiste, 
importanței însușirii lor 
moinice, a respectării lor 
către fiecare om al minei, 
obținut pînă acum și comuniș
tii Dumitru Terteci, Cornel 
Dalcoș, Matei Busoi, Dumitru 
Furdui și Petru Boboc.

Tunelul pe sub Canalul Mi- 
necii, despre care se vorbește 
de mulți ani, menit să trans
forme insulele britanice intr-o 
extremitate foarte avansată a 
continentului european in di
recția Atlanticului, va deveni 
realitate pină in 1980. Știrea 
a fost anunțată recent de oa
meni autorizați din Franța și

Cil CE NE PRIMEȘTE T.A.P.L.-UL EA OREE! PRINZEILEII
...Am pornit, de data aceasta, prin citeva unități de 

alimentație publică din Petroșani. In grup compact. Na 
ne-am anunțat în prealabil... Am fi exclus, cu bună știin
ță, elementul-surpriză al raidului și. firește, am fi di
minuat .impulsul" inițial al anchetei de față, determinată 
de noianul sesizărilor cititorilor noștri — de a observa „pe 
viu" modul în care unitățile de alimentație publică pun 
.LA DISPOZIȚIA CONSUMATORILOR SORTIMENTE 
CULINARE VARIATE, DE BUNA CALITATE, IN CON
DIȚII DE ABSOLUTA IGIENA, ASIGURIND O SERVIRE 
IREPROȘABILĂ" (obligație stipulată în Legea nr. 3/1972 
cu privire la activitatea de comerț interior). Așadar, am 
pășit pragul eîtorva restaurante, mai mari sau mai mici,

din Petroșani, cu intenția de a surprinde aspecte privind 
diversificarea continuă a producției proprii — îndatorire 
primordială a tuturor unităților. în tendința acestora de 
rentabilizare — calitatea meniurilor, servirea la orele 
vîrf, igiena interioarelor, bineînțeles cu... variațiuni 
teme alăturate.

Ce-am intilnit ? Un moment ! Vă veți satisface curio
zitatea citind cele ce urmează. Pînă atunci, vă mai reținem 
cu o... precizare : timpul redactorilor porniți in raid a fost 
limitat și multe bizarerii (ca să nu le spunem altfel), sîn- 
tem siguri, au scăpat investigațiilor. Le va veni și lor rîn- 
dul... cu sprijinul dumneavoastră, dragi cititori. Rețineți, 
vă rugăm, invitația. Noi

E bine dar... 
se mai poate, 
fără să fim

cest restaurant încă de la des- 
chiderea sa.

Deci, e posibil așa '-eva 
in alimentația publică I

prea 
pretențioși

Restaurantul „Carpați", ora 
prînzului. Mare afluență de 
consumatori. Atmosferă ce te 
Îmbie la servirea unui prlnz 
copios. Și ai de unde alege, 
cu prisosință. Lista meniuri
lor e încărcată cu o diversita
te de feluri de mîncănuri, 
calde și real, aperitive și de
serturi. Aici fețele de masă 
sînt curate. Aceeași curățenie 
domnește peste tot — >i în 
local și în bucătărie. O nou
tate am aflat de la responsa
bilul adjunct al localului, 
Constantin Teslicl : de clteva 
zile, plinea se coace în pro
pria bucătărie...

Și totuși, dacă promptitudi-

nea servirii ospătari
de aici ar atinge „culmile” 
celorlalți... „indicatori" reali
zați întocmai, ce bine ar fii... 
Cu certitudine am fi consem
nat atunci ținuta de clasă spre 
care tinde această unitate...

...Receptiv la criticile 
duse, personalul restaurantului 
„Mignon" ne prezenta, la ora 
raidului nostru, o cămăruță 
aidoma numelui cu rezonante
le unei „oberjerii" de pe ma
lurile Senei, pe care-1 poartă 
pe frontispiciul clădirii. O am
bianță intimă, plăcută, comple
tată cu o multitudine de min- 
căruri gătite ireproșabil (cro- 
chete de cașcaval — sreoiali- 
latea rasei, ciorba de burtă, 
piftii de casă, grătare, mușchi, 
ficat, creier, pește ele.) (ac 
ca această cochetă unitate de 
alimentație publică să fie vi
zitată zilnic de numeroși con
sumatori.

Dar. cită discrepanță există 
însă între „separeu" și... la 
„botul calului"! Aici nu »e 
poate face chiar nimic, nu se 
poate ieși din „bătaia nasului 
pe loc"?

La fel și restaurantul Cer
na" din piața orașului (res
ponsabilă Valeria Poenaru) ne 
prezenta la ora prînzului me
niuri variate, gătite excelent 
— după opinia unor consuma
tori interpelați de noi. In lo- 
oal trona curățenia, persona
lul deservea cu operativitate 
consumatorii. N'e-a atras aten
ția în mod plăcut, exDOziția 
de preparate culinare etalate 
„la vedere" intr-un colț a) 
restaurantului. Miinile de gos
podine harnice se simțeau în 
tot ceea ce am văzut aici. 
Responsabilitatea practicării 
unei deserviri civilizate, în 
spiritul normelor comerțului 
socialist ni s-a relevat la a-

La poalele Paringului, 
restaurantul ce poartă nume
le maiestuosului vîrf și com
pletează astfel, cartierul Aero
port cu o denumire de speci
fic loral, se terminase cu ru
tin timp înainte de vizita 
noastră, inventarul pe trimes
trul I. Drept urmare, după ve
rificare cei . doi responsabili 
s-au retras în liniștea birou
lui. (Fiecare local are. după 
cum 'p vede. „intimitatea" 
lui. De nu ar fi, responsabilii 
ar sta maj mult prin sală, 
interesindu-se de cerințele 
clientilor, supraveqhind ser
virea). Cind am intrat. în bl-

rile ce circulau anterior 
privire la existența 
cultăți financiare care at 
amenințat să compromită re
alizarea acestui proiect menit 
să revoluționeze transporturile 
in această parte a Europei.

La 20 octombrie anul tre
cut, a fost semnată o conven
ție intre cele două țări și so
cietatea constituită in acest 
scop. Este un contract preli
minar care stabilește costul 
proiectului și repartizarea răs
punderilor și >n același tir>p 
fixează condițiile de restitu
ire a capitalurilor procurate in 
urma emiterii de împrumuturi 
in obligațiuni. In plus, conven
ția stabilește - ceeo ce este 
foarte important - diferitele 
etape ale realizării acestui tu
nel, lucrările ce vor trebui e- 
fectuate și modalitățile finan
țării lui.

Se presupune că galeria 
pe sub Canalul Mînecii va 
înregistra un trafic anual de 
35 000 000 pasageri. 2 500 003 
automobile și autocare și cir
ca 5 000 000 tone de mărfuri.

In ce privește costul lucră
rii, conform unor estimări fă
cute in 1972 și care țin sea
mă de probabila devalorizare 
progresivă a monedelor, se 
crede că cifra va fi de circa 
580-600 miliarde lire, inferi
oară cu o treime cifrei consi-
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PASTILE
Pentru

decontare...

Unde a dispărut polc ca ?
Foto ing. Ștefan KOSZTIN

I.o „Tic-tac", după ce consu
mase un rom, prinzul și Inco 
un rom, cetățeanul V. O., venit 
in deplasare, i-a cerut nota de 
plată ospătarului I. B. Așa, pen
tru a „deconta'* acasă. Dor. 
înainte de plecare a mai dorit 
un rom șl, dupâ ce l-a dot pe 
flît, l-o mai cerut o notă de 
plată.

- Do' ce I Ți-o cere Io ci
mitir ? — i-a retezat-o ospătarul, 
care, de fapt, n-a vrut decit 
s-arunce și el o......pastilă".

Nu găsesc 
pastila

Un locatar din blocul 105 
m-a interpelat pe stradă :

- Intr-una din diminețile tre
cute a fost o comisie la mine 
să vadă cum stăm, cu încălzi
rea... Acum să vezi I E căl
dură de te dă afară din casă. 
Am desființat radiatorul.

Deci, se poate și cu... căldură!
Aici nu găsesc paslilo II

Ion LICIU

La izvoarele Cernei

Doar cîteva minute cu

OLIMPIA PANCIU
un

Vitamina C inhibează

*

...Deosebit de vivace și a- 
mobilă — parcă spre a contra
ria „etichetele" cintăreței se
rafice, suave și ingenue cu 
care g fost, pină acum, nu ra
reori taxată și spre a vexa 
fățiș conformismul vedetelor 
prir.se de „spleen" iremedia
bil - OLIMPIA PANCIU. una 
dintre marile speranțe ale mu
zicii ușoare românești, poate 
că m.or fi surprins, din capul 
locuiui, de la primul „apei", 
sesizind dezinvoltura cu care 
a acceptat un microinterviu, 
dacă n-aș ști că... „virsta în
trebărilor" adoră popularita
tea. Și Olimpia Panciu abio o 
depășit perioada adolescenței 
exuberante. Imi răspunde 
spontan, entuziast. Laconic 
insă. Imi exprim, in introdu
cere. temerea câ verbozitotea 
ii este cam străină. Recunoaș
te, dar ține să adauge câ. 
atunci cind e vorba despre 
proprio-i persoană, se strădu
iește sâ-și expună părerile 
succint și dens. Stăteam pen
tru prima oară de vorbă și to
tuși mi se poreo că am in 
față o veche cunoștință. De 
unde o asemenea impresie ? 
Nu știu. Poate câ ea rezidă 
in farmecul personal al inter
locutoarei, in putința acesteia 
de c alunga, din primul mo
ment, cu un zimbet deschis și 
o... vorbo in vint, distcnțele și 
conveniențele. Poate !

— Sâ începem, conform 
zanțelor, cu începutul !

- Adică, asta inseamnă
vă spun cind și cum am de
butat ? Da. In 1971. La Ma
maia. La Festivalul național 
de creație și interpretare. Am 
cintat piesele „Și mă miram"

de George Grigoriu și „La 
cuvint al tău" de Radu Șer- 
ban și am avut succes...

— Nu... mă miram ! E fi
resc, din moment ce Olimpia 
Panciu. azi, doar după nici 
doi ani, e deja un nume.

— Nu, e firesc din moment 
ce am terminat Școala popu
lară de artă București, la 
excepționalei profesoare 
rica Orăscu !

— Ce o urmat ?
- Primele înregistrări, 

mele turnee in țară și 
hotare...

- Unde ?
- La Atena, in Grecia și 

in U.R.S.S. Doar atit I
- Mai e timp !
- Da. Este. In mai, voi 

ticipa la un festival in 
hoslovacia.

- Melodia preferată ?
- Toate melodiile pe 

le cint îmi plac. Dar țin to
tuși cel mai mult la „Păpușa" 
lui Mihai Constantinescu...

- Care, de fapt, v-a lansat 
in circuitul valorilor.

- Foarte exact I
- Să deduc, de aici, că Mi

hai Constantinescu este toto
dată și... compozitorul dv. 
preferat ?

- Da. Dar vă rog să nu-i 
spuneți...

- Să nu se supere Marius 
Țeicu !

- Cu Marius Țeicu conlu
crez foarte bine. E un om ex
celent !

- Și adeptul melodiilor e- 
manind veselie, tinerețe, opti
mism...

- Ca și mine ! E soiul pie
selor care-mi plac excesiv de 
mult.

- Și care vă reprezintă ! 
Cel puțin așa pretinde... pu
blicul petroșănean.

- Poate. Mi-ar părea bine 
să fie așa. Eu nu sesizez re
acția publicului in totalitate. 
Spectatorii din Petroșani sint 
- am observat totuși aceasta - 
obișnuiți cu muzica ușoară 
de bună calitate. N-am drep
tul să-i deziluzionez. In afara 
preocupărilor de a-mi îmbo
găți mereu repertoriul, nu mă 
gindesc decit la succes. Și 
succesul depinde de public.
te ridică in nori și te azvirle 
in prăpastie...

- Ce înseamnă 
muzica ușoară ?

- O fericire efemeră. De-o 
seară ! In rest, muncă.

- Și. in pofida muncii, ne
siguranța... succesului I

formarea substanțelor
cancerigene

u-

să

clasa 
Flo-

pri- 
peste

par- 
Ce-

care

succes in

zați-mo. Am să revin cu plă
cere in Petroșani...

...Umbra concentrării simu
late dispăruse demult de pe 
foța - un singur zimbet, larg, 
imens, perpetuu - Olimpiei 
Panciu. Nici măcor o nuanță 
prezumtivă nu mai rămăsese 
din ea. Sosise oro reintrării in 
scenă. Așa că... „pe altă 
dată" !

V. TEODORESCU

Un grup de cercetători de 
i Centrul medical al Uni- 

din Nebraska cu 
orașul Omaha au 
că acidul ascorbic 
C) inhibează for- 

care

la 
versității 
sediul în 
constatat 
(vitamina 
marea nitrozaminelor 
sint substanțe cancerigene. 
Ionii acidului ascorbic au

o afinitate chimică cu ni- 
Iriții. intră in reacție cu a- 
ceștia și previn formarea 
nitrozaminelor. Cercetătorii 
recomandă să se utilizeze 
acidul ascorbic la prescrie
rea medicamentelor pe ba
ză de amine secundare și 
terțiare.

Venă artificială
din peritoneu

întrevadă 
de trans- 

pînâ as-

O experiență efectuată pe 
animale. încununată de suc
ces, lasă să se 
șansa realizării 
plantări venoase,
tăzi imposibile la om. Doc
torul G. Baumann. de la 
secția de chirurgie vascula
ră a Clinicii Universității 
din Munchen, a reușit să 
grefeze mai multor ciini ve-

ne confecționate din,- perito- 
neul lor. In acest scop, din 
țesutul animalelor a fost 
prelevată o porțiune drep
tunghiulară care a fost sa
turată cu fir de mătase in 
formă de tub. avind grosi
mea de 10-12 mm. Această 
venă artificială, lungă de 5 
cm. a fost implantată cu 
succes in vena goală a paci- 
enților patrupezi.

Stimate cililor iubitor al 
drumefiei, ți se va părea de
sigur curios, ca acum in plină 
iarnă, să vorbim despre Cer
na. frumosul riu de munte. 
atit de atrăgător și plin de 
farmec in timp de vară.

Să lăsăm insă pentru o cli
pă intimitatea căminelor noas
tre. comoditatea. îmbietoare a 
fotoliului de lingă televizor 
și să pornim împreună. prin 
intermediul acestor palide 
rinduri. spre valea plină de 
flori și de liniște, prea puțin 
sau deloc cunoscută de cei 
mai mulți dintre noi.

Frate cu Jiul nostru, Cerna 
își are „părinții" in locul unde 
plaiul domol al Pietrei Iorgo
vanului și Paltinei, se înge
mănează cu Plaiul Osiei, in 
liniștea Scocului de la Soar
bele.

Dacă te vei hotărî s-o ur
mezi, Cerna te va conduce 
zeci de kilometri cind sălba
tic, cind liniștit, pină la văr
sarea ei in Dunăre. Prin fie
care priveliște, iți va dezvă
lui colțuri de natură ascun
se, de o frumusețe nebănui
tă, iți va arăta mindră stră
jerii ei de veacuri, vestitele 
ciuceve de. calcar, te va lăsa 
să-ți odihnești privirea pe 
plaiurile sale îngălbenite de 
finul proaspăt cosit sau te 
t a imbia să te odihnești pen
tru o clipă in „conacele" sa
le, așezările de vară a locui
torilor ei.

Dacă izvoarele din Her- 
culane, au fost cunoscute, 
încă din antichitate, romanii 
înșiși slăvindu-i frumusețea, 
cursul superior al Cernei a 
rămas pină in- zilele noastre 
un loc tainic, umblat doar de 
puțini localnici, de muncitorii 
forestieri, de amatorii de 
păstrăvi și de un număr re- 
strins de turiști.

Acest „loc tainic** îl vei 
parcurge pe picioare, cu o- 
chii și cu inima. Vei dormi 
la stine, in colibe sau in 
cort, copleșit de splendorile 
pe care Cerna ți le-a oferit 
mărinimoasă, fericită că a 
reușit să-ți dăruiască zile de 
neuitat.

Din lunga vale începută in 
coamele Retezatului și ale 
Osiei, prin împreunarea Cer- 
nișoarei cu Starul și Stermi- 
nosul, iți va atrage atenția 
negreșit adevăratul loc de 
baștină al Cernei .La ruptura

a două creste co har oase ve
cine. ciuccvele Văcărlei și 
Chicarii. în gura cheilor mici 
și scurte ce se formează aici 
dintr-o îngrămădire haotică 
de grohotiș, vei zări Cerna 
scurgindu-se prin două izvoa
re mari. Numai cind ajungi 
lingă ele, auzi dintr-odată 
vuietul apelor care, descătu
șate din întuneric, coboară 
învolburate. Aci, unde apa 
fișnește atit de vioi, și încă 
o sută de metri mai la vale, 
pină la împreunarea cu Cer- 
nișoara, bolovanii din albie 
sint acoperiți aproape in în
tregime cu mușchi deși, for- 
tnind un minunat contrast cu 
apele înspumate și albe. 
Cițiva fagi bătrîni. cu brațele 
împrăștiate, ascund în um
bra lor această ciudată înfi
ripare de ape.

Pentru tine, iubite drumeț 
aceste izvoare puternice, tai
nele ce învăluie obirșia 
Cernei, jac din acest loc un 
punct de atracție deosebit.

Valea Cernei te incintă a- 
poi prin varietatea și mulți
mea formelor de calcar ce o 
însoțesc pe întreg parcursul. 
Vei rămine impresionat de 
ciuccvele sale, forme carac
teristice, îndrăznețe și pline 
de avint, cetăți in ruină, si
luete ireale parcă prin ver
ticalitatea lor. Imenșii lor pe
reți de calcar, te urmăresc a- 
proape în permanență de-a 
lungul văii, dispar apoi deo
dată, ca să reapară mai jos 
in alte forme bizare și totuși 
atit de atrăgătoare. Ciuceava 
Sturului, a Sârbii, Ciuceava 
Neagră și cea Mare, Ciuceava 
Frasinului, a Chicerii sau 
Ciuceava lui llie Drăgan, a- 
devărați balauri imbătriniți 
de veacuri, sint martori a 
cine știe ce povești cu zine 
și feți frumoși, sau cu hai
duci despre care legendele 
Cernei sint pline.

In contrast izbitor, iți vor 
apare luncile largi și liniști
te ale Cernei, împestrițate 
de conacele ce fac să nu te 
simți stingher, chiar dacă vor 
Jt pustii, cind vei trece pe lin
gă ele.

Și iată-te ajuns încetul cu 
încetul, in Cernasat, un cătun 
apărut in poienile largi ale 
Cernei. Izolat geografic da

alte așezări omenești, satul 
ca și întreg cursul .superior 
al Cernei, a menținut nealte
rate obiceiuri străbune, în
suși portul țăranilor de aici 
le atrage prin originalitate, 
simplitate și bun gust. Te vei 
despărți cu greu de a- 
cest sat unic in felul său, 
continuind să-ți depeni fil
mul de basni al minunățiilor 
Cernei. Q mulțime de chei 
săpate in munte, găuri de 
peșteri, riuri de grohotiș, 
sau coloritul misterios al 
crestelor crenelate, taina a- 
pelor ascunse ce izbucnesc 
biruitoare la lumină. măre
ția izvoarelor Cernei, fac fă
ră putință de tăgadă din a- 
cest loc, o atracție deosebi
tă pentru tine, iubitorule de 
drumeție. Și cind, spre seară, 
vei căuta odihna in tinda 
vreunuia din conacele Cernei, 
vei vedea luna urcind tot 
mai sus, poleind ciuccvele in

argintiu. Le urmărești liniile 
frinle intr-un joc capricids, 
umbre aruncate printre pete 
luminoase. Tlrzlu, vei adormi 
in legănarea gindurilor și In 
tremurul lunii ce se reflectă 
in undele clipocinde ale Cer- 
nei. Undeva, aproape sau de
parte, izvoarele Cernei vuiese 
in liniștea întinsurilor, rupin- 
d-o.

In zori, cind pe culmile în- 
alte se vor aprinde cele din
ții lumini ale răsăritului, vei 
părăsi aceste locuri; imagi
nea lor te va însoți, insa, și 
nu o vei uita niciodată.

Text și foto :
Aurel DULA

In lumea de basm a Cer nei...

DOUA generații 
(Care-1 moșu' ? !)

Un van Gogh 
necunoscut

Un tablou, pe care un expert 
olandez I-a și identificat ca o- 
peră a lui Vincent van Gogh, 
a fost găsit in podul unei case 
din Devon de către ziaristul 
scoțian Ken Wilie.

Ijnde s-a 
născut 

Cristofor 
Colii mb ?

Cristofor Columb nu este năs
cut nici la Genova, nici in Spa
nia, nici in Portugalia ci la 
Chiusanico, un sătuleț de pe 
coasta italiană, afirmă un prelat 
din localitate. Acesta a desco
perit in arhivele unei mănăstiri 
din vecinătate un document da
tat din 1468 prin care Domeni
co Colombo, tatăl lui Cristofor, 
își vindea pămintul din Chiusa
nico fratelui său Bartolomeu. 
Familia viitorului navigator, s-ar 
fi instalat apoi in Savona.

Primul parc natural 
în Antarctica?

Vom vedea oare în Antar
ctica primul parc mondial a 
cărui administrare va fi asi
gurată de către Națiunile U- 
nite ? Această inițiativă a 
fost luată de cei 400 de de
legați din 75 de țări în ca
drul celei de-a doua Confe
rințe mondiale privind par
curile naționale care a avut 
loc în septembrie anul tre
cut la Grand Teton, Wyo
ming (S.U.A.).

Cit cîntârește turnul din Pisa?
Greutatea turnului Pisei a fost determinată datorită a- 

paratelor electronice de înaltă precizie: ea este de 14200 
tone.

Comisia însărcinată să vegheze celebrul turn înclinat 
consideră acest calcul ca foarte important. Ea se pregăteș
te să publice anunțul concursului ce va fi difuzat în întrea
ga lume pentru lucrări de stabilizare a monumentului.

O „apreciere" științifică făcută în 1908 dăduse cifra 
de 14 486 tone, adică cu 286 mai mult Experții explică a- 
ceastă diferență prin faptul că în acea vreme instrumente
le electronice nu existau, greutatea nu putea fi deci de- 
cît aproximativă.

Un copil salvat după 
o smersiune de 20 minute

a
■
B

■

Recent, presa madrilenă 
a informat despre un caz 
Ieșit din comun: un copil 
de 18 luni a scăpat ca prin 
minune din ghiarele morții 
după ce a stat 20 minute în 
apă aproape înghețată, la 
fundul unei piscine. Intrat 
în stare de hibernare în 
timpul acestei imersiuni, el 
a putut să fie reanimat cu 
ajutorul șocurilor electrice 
șl al masajului cardiac.

Copilul a căzut în pisci-

na părinților săi și salva
rea sa se datorează tempe
raturii foarte scăzute a a- 
pei — glota, afirmă medi
cii, s-a contractat puternic 
sub influența frigului îm- 
piedicînd pătrunderea apei 
în plămîni. Tot din cauza 
frigului, scăzînd necesarul 
de oxigen, copilul a putut 
să rămînă aproape 20 mi
nute sub apă fără să se 
asfixieze.

REBUS s» REBUS iii REBUS iții REBUS a REBUS ■ REBUS
Cu prilejul tradiționalului Festival al Păpușilor „Hina Matsuri" care are loc anual 

în Japonia, artistul Tozan Takahashi din Tokyo, a realizat citeva seturi de păpuși extrem 
de mici, așezate pe un stand a cărui înălțime nu depășește 6,5 cm. Miniaturalele păpuși 
au fost lucrate din boabe de orez, și pictate cu pensula, cu o delicatețe deosebită, spe
cific niponă. „Mini-păpușile" lui Tozan Takahashi sint cele mai mici dintre toate cele ex
puse cu ocazia Festivalului „Hina Matsuri", în holul magazinului universal Shibuya, 
din Tokyo.

Mare...
ORIZONTAL : 1) Mori ; 2)

Măsuri luate in more - De Io 
mare : 3) Mare ; 4) Pe novă !

nin ; 6) La marină - Pusă de 
unul more ! — La mărit ; 7) Ma
re... pe dos — Departe de mare; 
8) Una lingă mare - Evoluează 
in deschidere ; 9) Mare aduna
re - Nu pescuiește nici un ton ; 
10) Mare venit... rău ; Foce gu
ra mare.

VERTICAL : 1) Mare (pl.) ; 2) 
Nume feminin - Bun de mare ;
3) De mare haz - Mare (pl.) ;
4) Iși dă mare, more importan
ță... - ...pe apă ! - Țepi de a- 
rici ! ; 5) Mare, door atit cit tre
buie (pl.) ; 6) Stele de mare...
- ...și cu șa la mare ; 7) Șeful 
ăl mare (pl.)... - ... Io mare 
înălțime ; 8) Mai marele sa
tului - Nu-i mare scofală ; 9) 
Mare sărbătoare (inv.) - Ma
re (pl) ; 10) Pierdută in mare
- Mare.

...și tare
ORIZONTAL : 1) Tore ; 2)

Tare buni - Reflexiv ; 3) Tare 
reci și rele ; 4) Ură-ntoarsă ! — 
E tare la-nghesuială ; 5) Pe

suit; 7) Tare la dezacord - A 
se lipi tare ; 8) Tari de... viță -
Rege al Pergomului ; 9) To-
re-n Est demult - Trage ta-
re... - ...in siguranță ! ; 10)
Tare Io toate - E tare... ru-
șinos

Cu deficiență ^mincrească

Elev Danii TOMOȘ

ÎN FOTO ; lată, așezate pe palma unei prezentatoare, miniaturalele păpuși ale ar
tistului Tozan Takahashi.

VERTICAL : 1) Tare strica
tă ; 2) E tare Io dus - Sărat 
tare ; 3) N-au rezistat la
ceva mai tare -Tăroc și nu 
prea ! ; 4) In Liban ! - Se 
dă tare ; 5) E mic și nu e 
tare - Venit iute ; 6) Strin- 
so tare... - ... la război ; 7) 
E tare și mare - A veni tare prin 

aer , 8) E tare ud ; 9) Țări - 
Tari ; 10) Unu ca unu ! - Tare.

(Biverb : 5, 9)

La absolvirea l.M.P.

AEIQt
(Triverb : 5, 7, 5)

Val. SIMA Iulian IRIMFSCU

prir.se
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Steagul roșu

I.
IN OBIECTIV : EDUCA
REA moral-cetAți
NEASCA A TINEREII

LUI

împreună cu factorii lompe- 
tcnti. comitetul municipal 
U.T.C. Petroșani * stabilit un 
program de lu< tu pentru edu
carea moral-atoisti» ,1 a tinere
tului. in majoritatea organiza
țiilor U.T.C, a Fost dezbătut 
proiectul de norme <1 muncii 
si vieții comuniștilor, eticii $1 
echității socialiste. In perioa
da următoare se vor organise 
$• alte acțiuni, dintre rare a- 
mlntto ' aIdnrăe anth< ' p» 
tru depistarea tinerilor care 
se abat do la regulile de con
duită sociali* Recent, un co
lectiv constituit din tineri 
membri ai activului U.T.C., 
ofițeri de miliție, juriști. au 
descins prin cofetăriile, resta
urantele și străzile din Petro
șani. depistînd peste 30 de 
tineri care nu au avut o ți
nută morală si vestimentară 
corespunzătoare normelor civi
lizate de comportare. Redăm 
doar citeva nume: losil ln- 
glea. E.M. Dilja, Marcel Voi- 
nea. F.S.H. Vulcan, Dorel
Cursaru, E.M. Dilja, Petru 
Mica, C.F.R, Petroșani, Dio- 
nisie Sporea, student I.M.P., 
Alexandru Tegledi U.U.M.P., 
Ioan Lup, E.M. Aninoasa și 
tați.

Asemenea raiduri vor fi 
organizate, periodic, in între
gul municipiu, luindu-se mă
suri operative In cazul tineri
lor care au o comportare ne- 
civilizată . De asemenea, în 
perioada care urmează. în U- 
ricani, Lupeni. Vulcan, Pctri- 
la și Petroșani se vor organi
za întilniri cu ofițeri de miliție, 
juriști pentru cunoașterea 
și popularizarea in rîndul ti

nerilor a unor legi și decrete, 
si a prevederilor noului Cod 
penal.

UN NOU CERC DE PO
LITICA EXTERNA

Cabinetul de științe soc ia- 
k al Lireului Vulcan a găz
duit recent, după orele de 
urs pa cei 10 de elevi, mem

brii ai cercului de politică 
externă ..Nicolae lorqa". In 
deschidere, i fost audiată 
expunerea „Tineretul și acti
vitatea politică pe meridiane
le lumii" prezentată de tov. 
Codreanu ionel, lector al ca
binetului județean de pari id.

INSTRUIREA PROPA
GANDIȘTII OR U.T.C.
Recent, a începu! instruirea 

propagandiștilor U.T.C. din 
municipiu. Cu acest prilej ti
nerii propagandiști care con
duc cele 473 cercuri do invă- 
tămint U.T.C. vor participa 
la o expunere melodi a pe te
ma „Sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.C. în lumina re
centelor documente de partid 
pentru educarea comunistă a 
tineretului" vor lua cu
noștință despre noile reco
mandări In legătură cu invă- 
tăminlul politic precum $» la 
o dezbatere privind metodolo
gia activității propagandiștii 
lui. In final propagandiști! 
vor participa la un schimb de 
opinii privind metodele de

predare și asigurarea unei 
eficiente sporite acestei for
me de educare politico-ideo- 
logfră a tineretului.

„SAPTAMINA CARPII
SOCIAL POLITICI PEN

TRU TINERET"

Saptamina < are « trecut, in 
organizațiile U.T.C. din Valea 
Jiului, s-a desfășurat săplăml- 
na cărții social politice pentru 
tineret. Cu acest prilej, au 
lost difuzate in toate tnqani- 
zațiile U.T.C. broșurile ..Tra
dițiile revoluționare alo tine
retului", „Crearea Uniunii Ti
neretului Comunist", „File din 
istoria U.T.C.", „Partidul și ti
neretul" caro vor fi prezenta
te și dezbătute în adunările 
U.T.C, Tot cu acest prilej în 
orașele Uricanl, Lupeni. Vul
can, Pefrila s-au amenajat vi
trine alo cărții social-politi- 
ce, standuri. Tinerii se vor 
întilni cu scriitori, profesori 
do științe sociale și de isto
rie. Se vor organiza simpozi
oane, mese rotunde etc. Ac
țiunea se va încheia prin 
deschiderea unei expoziții pe 
tema „Cartea soc lai-politică 
în rîndul tineretului".

Valeria COANDRAȘ, 
secretar al comitetului muni

cipal U.T.C.

MEDALION PLASTIC
La clubul studenților In

stitutului do mine din Petro
șani are loc azi, la ora 10, un 
medalion plastic in care se 
evocă personalitatea și opera 
pictorului Theodor Pallady 
(1871 — 1956) in cadrul ciclu
lui tematic ..Picuri reprezen

tative alo picturii românești”.
Medalionul își propune sa 

prezinte, cu ajutorul proiecți
ilor, schițele de potret ale 
acestui reprezentant de sea
mă al picturii românești din 
prima jumătate a secolului 
nostru.

Crimpel petroșănean la mijloc de marile.

Foto: Ion LEONARD

PREȚUL DE COST
(Urmare din pag. 1)

unor materiala relolostbi- 
le. Folosind în această 
privință exemple toi do 
la E.M. Dilja. menționăm câ 
sectorul II producție a sens 
din depozit în luna decembrie 
1972 cabluri diferite in va
loare de 43 mii lei, din caro 
n-a consumat nimic, iar secto
rul VII a scos în ultima zi a 
lunii decembrie 1972, cantil-i- 
tea de 14 mii kq împletitură 
de sirmfl, in valoare do 102 
mii lei, din care do asemenea 
n-a consumat șl ntci nu putea 
consuma nimic, încâreînd inu
til cheltuielile de producție, <i- 
lectînd prețul de cost și pe 
acest an.

La aceeași unitatea n-au 
lost urmărite nici consumuri
le specifice pe diferite genuri 
de* lucrări. Spre exemplu, In 
lu< rările de pregătire. din 
sectorul I consumul specific 
de lemn de mina rășinos <i 
lost in luna august de 0,9 
mc/ml, iar in luna septembrie 
do 2,4 mc/ml, iar la sectorul 
II, in luna august de 0,3 
mc/ml pentru ca în luna sep-

lombrfaj să crească la 1,4 
mc/ml. Di‘ i, la același fel de 
lucrări, diferențe» deosebit dc 
grăitoare* sub a< est aspect. A- 
;-.omenea exemple se găsesc 
și la alto unități, do persis- 
tind și în acest trimestru.

In ceea ce privește recupe
rarea și routili/.irea unor va
lori materiale, exemplele ce
le mai concludente se referă 
la armăturile metalice rezul
tate din lucrările miniere n- 
liandon.Ue sau casate. Deși 
există posibilitatea recuperării 
șl renlllizărll aproape totale* 
a acestora, rezultatele obținu- 
•' pină in pr< zont sinf nesa
tisfăcătoare, ele soldlndu-se 
cu n recuperare de <ca. 50 la 
sută, ceea ce inseimnă că din 
fiecare două armături, doar 
una este rautillzată. Unele 
sectoare, ca dc exemplu sec
torul IV de la E. M. Lupeni, 
sectorul II dc la aceeași u- 
nitate se situează chiar sub

acest nivel, realizind procen
te de recuperare nea dm is de 
mici j fnlrc 15—25 la sută. De
ficienta se menține și in acest 
an, deși in comparație cu 1972 
unitățile sini dotate cu mașini 
de recuperat armături.

Rezultă, deci, ca o necesita
te de prim ordin in problem i 
utilizării valorilor material»*, 
a respectării consumurilor 
normale, n gospodăriri' efici
ente a acestor x.d r aplica
rea Imediată a indicațiilor re
centei plenare a C.C. al P.C.R.. 
indicații devenite obligatorii 
pentru toți : „întreprinderile 
trebuie să examineze cu cea 
mal mare atenție șl răspunde 
re cauzele care au dus la de
pășirea normelor de consum 
șl să stabilească măsuri pen 
tru reducerea lor rapidă, com- 
hătindu-se orice atitudine de 
dulomulțumlre manifestată in 
această direcție de unele ca
dre tehnice sl economice".

Cabinet 
stomatologic 

pentru 
copii

De curînd, la Pelrila, a 
fost amenajat un cabinet de 
stomatologie infantilă. Do
tat cu un aparat dc fabri
cație românească „Dentior" și 
deservit de medicul Eva Mun- 
teanu, absolventă a Facultă
ții dc stomatologie din Cluj, 
cabinetul asigură asistența de 
specialitate pentru copiii și e- 
levii de pe raza orașului Pe- 
trila.

Emllian DOBOȘ 
corespondent

angajează

CU CE NE PRIMEȘTE T.A.P.L.-ul LA ORELE PRINZULUl

♦ strungari
4b frezori
♦ lăcătuși suprafață 

sudori
♦ electricieni suprafață
♦ economist principal planificare
♦ economist principal salarizare
♦ tehnician cu probleme dc invățămint
♦ tehnician electromecanic
4* șef sector general
♦ șef sector investiții

Condițiile de angajare și salarizare sini cele prevăzu- 
to în H.C.M. nr. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Informații suplimentaro se pot obține zilnic la servi
ciul secretariat.

(Urmare din pag. 1)

cou se ma; afla tovarășul Ion 
Grosu (calculator) iar pe ma
să, printre multe hirtii «'are 
încurcau activitatea de mo
ment. a responsabililor, două 
sticle de „Radeberger" și două 
pahare. După cum nc-au re-

Dumitru
Ghițan și loan Staicu. ei „n^au 
știut că n-au voie" sa cioc
nească o berc, după inventar. 
Și ..n-au știut că e ceva rău 
in asta" Mă roq, nici noi 
n-am știu’ că dinșii nu știu, 
altfel îi—scuzam dc deranj, 
dar. ceasul rău...

De fapt, ce e rău in. lo-tie 
acestea? Că personalul din 
subordine îi vede pe respon
sabili ciocnind o bere in bi
rou ? O fi văzut acest personal 
$i alte lucrurj, dacă această

Pe teme de „specialitatea 
casei“

Ora 14,30. La bufetul „Con
structorul", in sala „de iarnă", 
lume multă și diversă. La ghi
șeul barului (conceput de așa 
manieră incit clientul trebuie 
'ă se aplece... puțin — la pro
priu și la figurat — in fața 
armanci) ne interesam dacă 

responsabilul, Gheorghe Cojo
carii, se afla prin apropiere. 
F plecat la birou, ni se răs
punde. Pentru a nu stlnjeni 
vfnzarca, încercăm să pătrun
dem la bar, pe.ușa de servi
ciu a personalului, pe care, 

lîconir, un text ne avertiza : 
..INTRAREA INTERZISA CON
DUCERII !M Mă rog. nu noi 
l am scris și nu eram din... 
conducere. In fond, conduce
rea n-are decit să-și exercite 
controlul și pe alte căi (tele
fon, scrisori ș.a.) că tot se a- 
nc- în imediata apropiere a lo
calului (cca. 50 m). Cu un ase
menea avertisment pe dinafară. 
=l gvra£ă cu cîrligul și pe dină
untru. ușa cu pricina adăpos
tea liniștea unor „fețe siman
dicoase" aflate probabil pe 
teren...

„La Crăciun într-o grădină...“
...„Zilnic, servim mincaruri 

delicioase"... Culori, culori. O 
„varză* de culori. Reclama 
■tridente. Cunoaștem madver- 
tenta dintre reclamă »i realita
te. specifică restaurantului 
„Tic-Tac" și nu căutăm cu 
tot dinadinsul o explicitare. Și 
asa nu am găs'i-u. Aruncam 
priviri ■■ irculare jur împrejur. 
Aqlomeratie- Mese „pline". 
Pe scaune, huse întoarse pe 
dos. Multe lucruri sini aici în
toarse pe dos. Și letele de 
mese, ude, murdare, cu so
suri impregnate în... „Damasc" 
(așa cel puțin scrie în Inven
tar, în realitate — o pinză o- 
bișnuâtă, de culoarea „alb- 
murdarului" cîndva la modă) 
Ospătară Magdalena Ungur 
ne observa după opt minute 
de ședere la o masă nedebara- 
sată. Ne întoarce pe verso 

abatere e o simfla bagatelă... 
Ne interesăm cită bere „Rade- 
berger" există in stoc. Peste 
400 de sticle, ni se răspunde. 
Cuno<cînd viteza de circula
ție a acestui sortiment, ne în
trebăm. in gind. cum poate f’ 
califii ale ..stocarea" acestei 
cantități !? Oare, comisia de 
Inventariere și-a pus aceeași 
întrebare ? Poate nici ei, mem
brii comisiei. nu știu „ce e 
rău in asta" răci, vorba cin- 
tecului Cit ml-ești dc draq 
|(-am dovedit/ Clnd am rămas 
cp tine". Intr-un Tîtmu. în 
gruin spre casă, ne-am rea- 
mint f do aceeași comisie clnd 
. Tieccam pe ginduri fără zor/ 
Plinqea un greiere in mohor/ 
Și peste pomi domol cădea/ 
A nopții lainică perdea".

Ei, foaie vorde-a bobului. 
N-am un clește și un cui—

Intre timp își face apariția 
și responsabilul. Nu face ni
mănui vreo observație pentru 
clientii serviți cu prioritate 
in intimitatea magaziei, adă
postiți dc privirile supărătoa
re ale consumatorilor de rind.

La plecare, după scuzele de 
rigoare pentru deranj, ne-am 
întrebat dacă nu cumva toc
mai faptul relatat este „speci
alitatea casei". Căd, din sor
timentele înșirate drept re
clama. pe fațada unității („ser
vim băuturi delicioase, speci- 

alităti la grătar, mititei, țuică 
fiartă, vin cald") scrise în toa
te culorile curcubeului, in u- 
nitate am găsit... nimic.

Sugerăm conducerii bufetu
lui să admită, lotuși, și con
ducerii T.A.P.L., accesul în 
unitate, pe ușa cu pricina. Bi
neînțeles, pentru control în 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui. Iar conducerii T.A.P.L. ii 
sugerăm să studieze la fala 
locului poziția (umilitoare, zi
cem noi) la care e obliqat cli
entul cind solicită să fie ser
vit...

fata de masă murdara. „Alte
le nu avem. Sînt la spălat"... 
La spălat, probabil, erau a- 
Lunci și., preceptele servirii 
civilizate, uitate de ospătară 
respectivă la numai un an 
după abso!v:rea școlii profesi
onale 1

Traversăm sala. Căutam „lo
cul" responsabilului. Șeful de 
sală Ion Soare ne anunță că 
„tovarășul Cră- iun e plecat 
la o ședință”. Nu renunțăm. 
In holul barului, mișuna ospă
tărițele. Chicoteli, rîsete, răc
nete chiar, spre bucătărie 
(„Ce dracu faceți acolo, că 
ne pleacă cllepțll". Ce voca
bular ales!). Ni se indică cu 
greutate (?!) direcția spre bi
roul șefului. Străbatem niște 
catacombe și, fără ajutorul 
firului Ariadnei, dibuim „as

cunzișul" responsabilului uni
tății. Teodor Crăciun era., a- 
colo. Nimic deosebit. La o... 
bere, in compania lui Emil 
Abalașiu, directorul comercial 
al T.A.P.L., a Anei Gașpar ..dc 
la personalul" aceleiași între
prinderi. Și a... croitorului 
particular Nicu Babu. La o 
bere „inofensiva", in timpul 
serviciului. „Că doar n-o să 
trăim cit lumea"... vorba lui

„De mîncat... am mai băut 
noi“

Peste drum dc „Carpati" am 
intrat în „Jiul". La bufet, nu 
la apă. O mulțime de consu
matori. fiecare cu „țoiul" lui, 
stînd în jurul meselor. O at
mosferă de „infern", cu fum, 

murdărie, gălăgie. Cițiva che
flii, cu „șfung" la bord — sau 
jr.tr-o catalogare maj elevată, 
în.tr-o pronunțată ipostază ba- 
chică — cintau „de zor", im- 
proșcînd atmosfera și așa des
tul de încărcată — cu o nedo
rită avalanșă de decibeli. La 
bar. Florina Chlnche.ș, (ospătar 
I) servea in locul Ecaterinel 
Miclăuș (bufetier I), oare, in 
acel timp, mînca liniștită, în 
dosul tejghelei și care, la rîn
dul ei. înlocuia -*Ki bar pe 
loan Marian („barmanul cu 
decizie" — cel autentic așa
dar) care era bolnav.

Deci, ospătară făcea pe bar
mans, bufetiera tot la fel, 
iar Marla Savu (bufetieră I) 
făcea pe... ospătară. Comp li -

Salată de boeuf din... cartofi; 
ciuperci murate cu... carne !

„Lacto-vegetarian". Ne apro
piem. la mese, de cițiva cli- 
enti. Ne așteptam să se de
dare foarte mulțumiți. Eroare ! 
Aflăm că mesele nu sini de
barasate imediat după pleca
rea clienților. Că se așteaptă 
cam multișor... Ospătarele 
Viorica Ursache și Natalia 
Opriș nu ne împărtășesc ob
servațiile. Nici șefa unității, 
Ana Szabo, de altfel, O inte
resează deocamdată numai 
faptul că, in unele zile, co
menzile nu sini respectate: 
„Primim foarte mici cantități 
de smlntină. Brinză la fel...". 
Consultăm meniul. Patru »oiurî 
de ciorbe. E bine. Nu-i bine 
insă că ciorba de pește a... ră
mas dintr-o zi pre» edenta 
„Dar e proaspătă", ni se spu
ne. Firește 1 Și salata de boeuf 
e proaspătă! Și ciupercile 
murate, de asemenea. Proaspe

Gică Petrescu! Ehei, dacă oa
menii ar avea presentimentul 
apropierii furtunii, ca făsări- 
le, nu l-am fi găsit noi, oare, 
pe Teodor Crăciun în mijlo
cul „grădinii" «sale, eu ochii, 
qușleri vii. la bunul mers al 
treburilor ?... Dar așa l-am 
găsit în plină... ședință. Ce 
măsuri s-ar fi luat pentru 
„sala mare" ?

cată rocadă de atribuțiuni 
funcționale! Care i-o fi sen
sul ? Un întreg lanț al— »• 
baterilor profesionale! Și tre
burile nu mergeau, după cum 
am constatat, ca pe... apa Jiu-

Și duce „Jiul" la vale
Fel de fel de-ahateri profe

sionale.

lui. In acest timp, responsabi
la localului. Mariana Oiță, era 
plecată să-și rezolve unele 
probleme care — după cum 
aflasem in prealabil de la per
sonalul localului — nu prea 
aveau tangentă cu interesele 
bufetului. în ciuda argumenta
țiilor primite ulterior in acest 
sens. In ceea ce privește „va
rietățile" culinare, bine a zis 
un suqubăț de la o masă 
„păi de mincat... am mai 
băut noi" 1 

te, dar nu plac... Și nu „trec". 
Am gustat salata. 98 la sută 
cartofi. 2 la sută... maioneză 
și clte-u-n firicel firav de cas
travete murat! Ii spunem res
ponsabilei că am căutat în 
salată, conform retetei, și car
ne. Și că n-am găsit... Un zlm- 
bet amar șl-un nod care urcă 
încet, in sus, pe esofag. Cine 
tace, acceptă I In schimb, am 
găsit carnea altundeva. In... 
ciupercile murate. „Bune ar li 
aceste ciuperci — ne spun 
două consumatoare — dacă 
n-ar conține... viermi. Am găsit 
in ele viermi grași, solizi"... 
Șefa din nou nu e de acord > 
„Nu se poate ! Sau, cine știe... 
Cred că urme de viermi au 
vrut să zică reclamantele"! 
Adică, unde-i fum, nu-i și căl
dură ! Hai să contrazicem în
țelepciunea populară, că si-36a 

n-avem ce facel...
Să conchidem. „Lacto-vege- 

tartanul" e o unitate (în pofi
da unor deficiente, sperăm, 
efemere) vizitată de multi, mai 
puțin de conducerea T.A.P.L.-

„Ia mai toarnă-un păhărel..."
Crama „Odobești". Semiîn

tuneric, ori semilumina. nu se 
știe precis. Fetele de masă. în 
carouri Șl de culoare închisă, 
întregesc cenușiul atmosferei, 
îndulcită de o foarte duioasă 
scenă dc... familie. Un cetă
țean... in „delir", sprijinit de 
brațele „părintești" ale con
soartei sale, așteaptă... admi
ratori, sub lumina palidă a li
nei lămpi (electrice). Cine a 
„creeat" tabloul, ne întrebăm ? 
Desigur, ospătară care serveș
te în raionul respectiv. Din 
nou... mister. Ospătară I ucre- 
(ia Istodor se disculpă: „Nu 
știu cine l-a servit. ou nu". 
Nici șeful unității. Ristea Uzo- 
novici. nu știe. , decît că „de 
cînd s-a închis Minerul, toti 
vin aici pină seara tîrziu. Nu 
știu ce să mai fac, eu vă spun 
că din punct de vedere... (cele 
trei puncte ne aparțin) fizic, 
nu mai pot". Părăsim crama 
nedumeriți, ca după asculta
rea unei poante scoțiene: De 
ce, oare, nu se respectă De
cretul 153? ne întrebăm, cum 
de nu mai poate șeful, dacă 
nu mai poate de ce nu lasă 
în locu-i pe alții care pot ?

Eram în stradă și tocmai 
cînd ne frămintau aceste qîn- 
duri, un grup de cheflii se

„Noapte“ densă
...la „Zori de zi“

Din zori și pînă-n seara tîr- 
zie, la „Zori de zi" e... „noap
te". O noapte densă, neagră, 
izvorînd dintr-o loială eclip
să de... iqienă. Aglomerație, 
mese murdare, nedebarasate, 
pe jos tot felul de resturi, ca-n 
urma festinurilor „istorice". Și 
totul, impresurînd consumato
ri înghesuit! ca la bilei. Ni
mic nu-i împiedică insă să-și 
servească liniștiți drojdia, cîr- 
năciorul, chifteluțele sau go
goașa (care are un succes de
osebit, se vinduseră. pină la 
ora 12, țeste o sută). Alte 
„bunătăți" calde maii primise
ră — ni se spune — de la 
„Tic-Tac", dar se epuizaseră 
deja. Probabil...

Stăm de vorbă cu barmana 
Maria Rusn. Ține locul șefu
lui. Acesta. Voicu Ungur, este 
plecat „la birou, cu treburi, 
sau poate e la ședință". Și în 

Din două fețe, una nu se 
vede, una nu-i curată...
in urma raidului nostru am constatat multe lucruri bu

ne in alimentația publică. Dovadă că se poate.Dor, am mai 
constatat și numeroase deficiențe, așa zise „minore", ce 
nu sînt posibile decit datorită unei alte deficiențe pc ca
re nu o putem califica decit FOARTE MAJORA : LIPSA 
DE SUPRAVEGHERE A CONDUCĂTORILOR (de restau
rant. de întreprindere) ASUPRA ăCTIVITATII ALIMEN- 
TAȚIEI PUBLICE IN TOATE AMĂNUNTELE EL De a- 
ici. din această nesupraveghere decurge exigența scăzută 
față de curățenie, de servirea promptă a consumatorilor ș.a. 
In condițiile unei intransigențe ferme față dc orice abatere 
de la regulile generale de comerț, a neîngăduinței față de 
responsabilii care nu se îngrijesc de „fața curată" a unită
ților lor. multe din deficiențele semnalate nu ar exista.

Socotim că. în urma sesizărilor noastre se vor lua sufi
ciente măsuri pentru ea, la viitorul raid, să constatăm eli
minarea acelor manifestări care nu fac nicidecum cinste 
lucrătorilor din alimentația publică.

ului. De ce credem acest lu
cru ? Pentru că altfel n-ar mai 
sta p© ginduri să deschidă 
încă o asemenea unitate foar
te utila... Dar fără... observa
țiile de mai sus I 

arropie clătinîndu-se de „O- 
dobești", ridicînd în slăvi „bi
nefacerile" licorii lui Bachus 
pe care le vor... reafla la 
cramă. Că nu ne luasem Încă 
rămas bun. că mai doream să 
vedem o dată „incîntătonil 
peisaj" — în sfîrșit, nu au im
portantă motivele — ne-am 
înapoiat. Intre timp coi care 
intraseră /qomotos, stăteau 
„toropiți" la o masă și... „ia 
mai toarnă-un păhărel, să ne 
veselim nițel..." Ospătară An
gela Dănuț, învățată să ser
vească „prompt", le-a turnat
— ce era să facă ? Și așa nu-i 
mai țineau picioarele, săracii!
— doar patru „jumătăți de 
rom..."

— Știți că nu aveți voie să 
serviți persoane in stare cie 
ebrietate ?

— Da... dar cel mai beat 
dintre ei, nu mai gustă nici o 
picătură... Probabil că ospăta
ră avea intenția să facă „de 
gardă" lingă scaunul cetățea
nului cu ochii mici'

Șeful unității începuse muș- 
trului-ala ospătarei in fața 
noastră. I-am părăsit de-a bi- 
nelea. lăsîndu-i pe toii cu „ale 
lor". Și pe femeia de serviciu 
Irina Berecz. curătînd usturoi 
și pregătind grătare...

în legătură cu determinarea 
grupei sanguine

Centrui de recoltare a sîngelui
aduce la cunoștința populației că Ia 31 MARTIE 
1973 expiră termenul de determinare a grupei de 
singe.

Toți cețâțenii care au împlinit vîrsta de 14 ani 
și nu și-au determinat încă grupa de singe sînt in
vitați ca pină la data comunicată să se prezinte la 
punctul de determinare a grupelor de singe din Pe
troșani, Petrila, Lupeni și Vulcan.

timp ce ni se explică absenta 
șefului, privirile ne sînt atrase 
de textul „intrarea cu halat și 
șorț in toaletă este interzisă" 
(afiș pe o ușă). Și de femeia 
dc serviciu. Ilinca Dinu, care 
iese tocmai de pe ușa respec
tivă, costumată in alb „ima
culat". Nici vestiarele perso
nalului unității nu sini mai... 
luminoase. Lipsesc prosoapele, 
săpunul. „Am avut, ne zice 
banmana, dar s-au furat". So
luția, tot dumneaei o dă... „Să 
mai fie angajată o salariata... 
<a să le păzească". Desigur, 
ar avea ce păzi. Săpun, pro
soape. respectarea normelor 
de igienă. Poate chiar și pe 
șeful unității, „răpi'l" zilnic de 
atitea treburi. Mad ales că 
este și președintele comitetu
lui sindicatului de la T.A.P.L.

Cum.......și tu. fiul meu Bru
tus?".

angajează urgent:

— maiștri anorari

— maiștri brutari

— co aducă tori auto

— primitori—distribuitori
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzu 

914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține dc la Biroul per

sonal din cadrul întreprinderii, sțr. Oltului nr. 30. telefon 

1434.

lutul de drumuri naționale
L I V E ZE \ I 

angajează:
— inginer constructor — 

pentru postul de șef de lot;
— maiștri constructori;
— tehnicieni constructori;
— tehnicieni mecanici;
— mecanici utilaje.
Salarizarea conform H.C.M. 

914\1968 și legea nr. 12\1971.
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Acțiuni energice de 
combatere a efectelor 

viscolului
BUCUREȘTI. In tot cursul 

nopții de \>nm și a) rilei dp 
-.im'Mia < 1-dcnn Cap'talei au 
arl’onal ru eforturi sporit** 
pentru înlăturarea urmărilor 
ninsorii și vx.-oluJui. I a in- 
dcpărtareia zăjezh «« pantici- 
P-M circa 201)000 de oameni 
ai muncii, elevi, studenți. pre
cum si un mare număr de 
mii dat i. Pină slmbMtfl la «mia
ză, toate liniile de circulație 
din gurile situate pe ce.rt4.ura 
l>apilalei au fost deszăpezite, 
iar triajele au fost deblocate, 
astfel incit ș-a putut asiqura 
in m?i mare mu sură aprovizio
narea cu materii prime și ma
teriale a unităților industriale. 
S-a îmbunătățit, de asemenea, 
aprovizionarea j opulațiej ru 
produse alimentare, legume și 
fructe.

Circulația pe 
trasee din Capitală, 
te 7D0 de utilaje au 
la deszăpezire, s-a 
simbătă in mod simțitor, 
ieșit pe traseu mai bine 
2 000 tramvaie, troleibuze 
autobuze, iar toate mijloacele 
de transport, blocate pe tra
see, au fost garate pentru a 
se descongestiona circulația.

forțelor nnaMre armate. au 
participat in aceste /ita la ar. 
țninilr de înlăturare a zăpe
zii. Datorită acestui fapt, în
treprinderile din lași. Pașcani, 
Tq. Frumos $i Hirlăii 
fășoară a< tivitatea fără 
nări. La fel 
aqrirultură. îndeosebi în 1 
hoațele zootehnice, unde 
fost descongestionate căile 
acces în vederea asigurării 
timp a hranei animalelor.

Incepind de simbătă, 
drumurile naționale din jude
țul lași se circulă normal. Se 
apreciază că in cursul zilei de 
duminică circulația va fi 
luată pe toate dramurile 
dețene și comunale.

Ișj des- 
4aq- 

-a actional șl in 
sec

au
■ de 

la

r*

re- 
ju-

ULTIMELE ȘTIRI ^1âXa>@ Ultimele știri
/
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Sesiunea Consiliului
de Securitate

Rezoluția adoptată de Comisia
O.N.U. pentru drepturi e omului PE SCURT

CTUDAD DE

tulul legislativ

princip adele 
. unde pes- 

participal 
ameliorat 

Au 
de 
Și

SUCEAVA. In județul Su
ceava, ninsorile au încetat. 
Pentru descongestionarea arte
relor principale au fost mobi
lizate aproape 100 de tractoa
re. buldozere, autogredere, au- 
tofreze și qredere semipurtate. 
De asemenea, un mare număr 
de cetățeni, răspunzind apelu
lui comandamentelor locale, 
i articipă la acțiunile de cură
țit ■■ a străzilor, trotuarelor șl 
clădirilor.

Deși circulația a fost resta
bilită pe șoselele naționale, 
ca se desfășoară încă anevo
ios pe traseele Suceava — 
Fălticeni, Șiret — Suceava, 
Suceava — Botoșani. Suceava
— Dorohoi, Gura Humorului
— R.idăuți. In condiții dificile 
se desfășoară circulația și pe 
unele drumuri județene și co
munale.

GALAȚI. Docheri și naviga
torii Navrom Galați au lu
crai in această săplămlnă zi 
și noapte pentru asigurarea 
transporturilor de călători și 
mărfuri. Echipajele remorche
relor Dorna. Rodna, Poiana 
Țapului. Păunei și a împingă- 
torului Alba. în luptă ru vîn
tul. valurile și vizibilitatea ex
trem de redusă, au efectuat 
manevre dificile, transportînd 
convoaie de șlepuri. Astfel, în 
portul Galați, au fost descăr
cate de pe șlepuri, în condiții
le menționate, 36 000 tone de 
mărfuri în vrac. între care 
cocs și calcar pentru Combi
natul siderurgic. Tot in aceas
tă perioadă, nava Yaga, sub 
pavilion liberian, a plecat spre 
Anqlia încărcată cu produse 
românești pentru export. în 
timp ce nava Loris K., sub 
pavilion libanez, a sosit tran
sported fosfat. Diferite nave 
maritime. între care două car
gouri marit ime de 4 500 tone, 
construite în Șantierele nava
le Galați, se află în port, sub 
operațiuni de încărcare-descăr- 
care.

PANAMA 17 
In sala Pala
din Ciudad de 

Panama continuă lucrările se
siunii extraordinare a Consi
liului de Securitate al O.N.U., 
la cere participă cele 15 țări 
membre alp Consiliului și ob
servatori din peste 30 do state, 
printre care delegați din 11 
țări latino-americane. Partici
pă, în calitate de observator, 
ambasadorul Ion Datcu, repre
zentantul permanent al Româ
niei la Națiunile Unite.

In cea de-a doua zi a lucră
rilor au luai cuvintul delega
ții Jamadcăi, Venezuclei, Uru- 
guayului, Boliviei și Salvado
rului — care au exprimat spri
jinul deplin al statelor 
față de poziția adoptată 
guvernul do Ia Ciudad de Pa
nama in problema r cinsti tu irii 
deplinei suveranități panameze 
asupra zonei canalului. în pre
zent controlată de S.U.A.

CIUDAD DE PANAMA 17 
(Aqorpres). — In cadrul sesi
unii Consiliului de Securitate, 
care se desfășoară la Ciudad 
de Panama, reprezentanții Pa- 
n miei si Porului au prezentat 
ofi îal. vineri, trei proiecte de 
rezoluție asupra neutralizării 
Canalului Panama și un pro- 
i ■' l de rezoluție asupra colo
nialismului. Alte două proiec
te de rezoluție se referă la 
denui learizarea Americii Lati
ne și la suveranitatea statelor 
asupr« bogățiilor lor naturale.

GENEVA 17 — 
denial Agerpres, 
Vlad, transmite : 
du-și lucrările la Palatul Na
țiunilor din Geneva, cea de-a 
29-a sesiune a Comisiei pen
tru drepturile omului a adop 
lat o Rezoluție In problema 
violării drepturilor omului in 
teritoriile ocupate ca rezultat 
al ostilităților din Orientul 
Mijlociu. Documentul depllnge 
faptul că Israelul continuă să 
nesocolească hotăririle Adu
nării Generale a O.N.U. asu-

Cnrespon-
Conneliu 

Continuin-

pra protejării drepturilor lo
cuitorilor din teritoriile arabe 
ocupate.

Rezoluția reafirmă că „toate 
măsurile luate de Israel pen
tru schimbarea structurii de
mografice și a statutului teri
toriilor arabe ocupate, inclusiv 
a statutului Ierusalimului, simt 
nule și neavonile^și cheamă 
Israelul să respecte Carta Na
țiunilor Unite, Declarația drep
turilor omului și principiile 
dreptului internațional umani-

♦ SîmbtUă, a avut loc, ta 
Budapesta, semnarea protoco
lului privind colaborarea eco
nomică in domeniul Industriei 
chimire între România și Un
garia.

Documentul a fost semnal 
din partea română de Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, iar din partea unga
ră do Gyula Szeker, ministrul 
industriei grele 
qare.

ni'al romuii potrivit <dru,i< 
cele două părți vor stabili re
lații diplomatire la nivel de 
ambasadă. Comunicatul relevă 
că „guvernul Republicii Daho
mey recunoaște G.R.P. al 
R.V.S. drept singurul guvern 
legitim al Vietnamului de 
sud".

al R. P. Un-

IAȘI. Zeci de mii de oameni 
ai muncii din județul Iași, ală
turi de un mare număr de e- 
levi. studenți și militari ai

Pentru a se putea continua 
intr-un ritm intens lucrările 
de deszăpezire a liniilor prin
cipale, a sectoarelor de gara- 
re și manevră din stații, de- 
pouri și triaje, Direcția gene
rală a mișcării din Departa- 
meniul Căilor Ferate a hotărit 
ca 60 de trenuri accelerate și 
personale să rămină suspen
date pentru zilele de 17 și 18 
martie. Printre acestea se a- 
flă unele trenuri care circulă 
pe traseele din București spre 
Galați, Giurgiu, Brașov, Sibiu, 
Constanța, Timișoara, Pitești, 
Oltenița, Pietroșița, Bacău.

PRAHOVA. In județul Pra
hova, activitatea întreprinde
rilor a reintrat în ritmul ei 
normal. Și-au reluat lucrul si 
ultimele sonde afectate de 
vjtreqiile iernii întîrziate. De 
altfel, petroliștii prahoveni 
trimit rafinăriilor țiței în can
titățile planificate. La rindul 
lor, lucrătorii din rafinării și 
din industria petrochimică 
furnizează beneficiarilor deri
vate din țiței peste prevederi
le maximale.

Pe ogoarele județului, țăra
nii cooperatori, ajutați de mi
litari, lucrează fără încetare 
pentru a preintîmpina inunda
țiile. Mai bine de 20 000 de 
țărani cooperatori din zona 
de șes sînt angajați In lucră
rile de săpare a șanțurilor șl 
a rigolelor pentru scurgerea 
apelor de pe terenurile cui- 
ti vaite.

(Agerpres)

Prognoză meteorologică
In cursul zilei de simbătă, 

potrivit informați iloT Institu
tului Meteorologic, cerul a 
fost variabil, mai mult senin 
in Moldova, Muntenia, Transil
vania, Grișana și Banat. Nebu
lozitatea a fost mai accentua
tă in Dobrogea, singura regi- 
ane unde vîntul prezenta in 
t^nsificări, ating-ind, la Sulina 
și Jurilovca, peste 30 km pe 
oră. Temperatura aerului a 
oscilat la ora 14,00 între mi
nus 1 grad la Sulina și plus 
10 grade la Apa Neagră. La 
București s-au înregistrat plus 
5 grade.

Pentru duminică se prevede 
cer schimbător, mai mult no- 
ros, în nordul Crișanei, in 
Maramureș, nord-estul Tran
silvaniei și în Moldova, unde 
local vor cădea precipitații 
slabe, atît sub formă de ploa
ie, cit și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. In celelalte 
regiuni cerul va fi 
Vîntul va sufla slab pină la 
potrivit. Temperaturile maxi
me vor urca pină la plus 11 
grade. Local, dimineața se va 
produce ceață.

variabil.

(Agerpres)

FILME
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Queimada ; Republica: 
Zestrea ; PETRILA : Vedere 
de pe pod; I.ONEA — Mine
rul : Ferma din Arizona : A- 
NINOASA: Boxerul; VUL
CAN : Seceră vîntul sălba
tic ; LLPENI — Cultural : 
Am încălcat legea ; Munci

toresc : Balada pentru Cable 
Hogue ; URICANI: Călăreții.

LUNI, 19 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie ; Fete în soare; Repu
blica : \ < iro,) repede, alear- 
gă liber; PETRILA ; Vedere 
de pe pod ; LONEA — Mi
nerul : Ferma din Arizona ; 
ANINOASA: Boxerul; VUL
CAN : Misiunea sublocote
nentului Sîpos; LUPENI — 
Cultural : Liubov Iorovaia ; 
Muncitoresc: Baladă pentru 
Cable Hogue; URICANI:

Succese ale discului; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 
Medalion Ion Vasilescu; 
12,00 De toate pentru toti ; 
13.00 Radiojurnal; 13,15 Re
citalul vedetelor; 14,00 Un
da veselă ; 14,30 Slalom prin
tre șlagăre; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Muzică populară; 
15,20 Azi, în România ; 15,30 
Selecțiuni din opereta „Hel
lo Dolly" ; 15,45 Sport și
muzică; 18,15 Piese instru
mentale de mare popularitate; 
18,30 Albumul interpreților 
îndrăgiți; 19,00 Radiojurnal; 
19,15 Estrada duminicală; 
20,45 Consemnări ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Mari cintăreți 
de operă ; 22,50 Moment po
etic ; 23,00 Dans non-stop;
24,00 Buletin de știri ; 0,03 
—5,00 Estrada nocturnă.

DUMINICA. 18 MARTIE
Dl \1INICA, 18 MARTIE

•/'O Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Ra- 
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei , 8,08 Ilustrate muzicale; 
-.00 Ora satului ; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 10,30

Gimnastica pentru toți j 
Pentru sănătatea dv; 

Cravatele roșii ; 
Viața satului ; 
Omul și muzica lui; 
De strajă patriei j

Greve în Italia

lor 
de

—*—

ROMA 17 (Agerpres). — In 
numeroase uzine aparțin ind 
companiei „Fiat" din Torino 
au avut loc greve, declanșate 
în scopul satisfacerii revendi
cărilor economice ale meta- 
lurgiștilor din sectorul privat, 
care numără 1250 000 de sa- 
lariați. Totodată, Ministerul 
Muncii a anunțat că, după tra
tative care au durat cinci 
luni, intre reprezentanții celor 
250 000 de metalurgiști din 
sectorul de stat și cei ai ad
ministrațiilor a fost încheiat 
un nou contract de muncă, ce 
satisface o parte din revendi
cările economice ale metalur* 
giștilor.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). 
— In comunicatul cu privire 
la vizita de prietenie 
prinsă în Polonia de 
Radar, prim-secretar al 
al P.M.S.U., și Jeno Fock, pre
ședintele Guvernului ungar, si 
la convorbirile avute cu E- 
dward Gierek, prim-secretar al 
C.G. al P.M.U.P., și cu Piotr 
Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, se relevă că părțile 
s-au informat asupra situației 
din cele două țări, asupra re
zultatelor obținute în edifica

între- 
Janos 

C.C.

rea socialismului. Comunicatul 
exprimă satisfacție față de 
evoluția rodnică a colaoorării 
dintre cele două partide Și 
țări în toate domeniile și ho- 
tarirea lor de a continua e- 
forturile îndreptate sore dez
voltarea cooperării polsno-un- 
gare.

A fost exprimată convinge
rea că politica consecventă a 
țărilor socialiste, bazată pe 
principiile coexistenței pașnice 
între staite cu orînduiri socia
le diferite joacă un rol deci
siv în cauza întăririi păcii;

abundente în S.U.A,
Accident de cale 

ferată

folcloric ..Ma- 
Bala Mare.

Acțiuni ale forțelor patriotice 
khmere

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Furtuni și ploi abun
dente au provocat serioase 
pagube in cinci state fede
rale din sudul S.U.A. Iir' sta
tul Tennessee, doi oameni 
si-au pierdut viața, iar în 
Georgia s-au înregistrat ră
niți. Numeroase șosele au fost 
închise pentru circulație. In 
statele Alabama, Mississippi, 
Carolina de Nord și Georgia, 
numeroase persoane au ră
mas fără adăpost. După prime
le evaluări, pagubele se ridi
că la mai multe milioane de 
dolari.

HAVANA 17 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anunță 
că unul din cele mai grave 
accidente de cale ferată care 
au avut loc în Cuba în ulti
mii ani s-a produs prin dera
ierea unui tren de pasageri 
pe linia Santiago de Cuba — 
Havana, la 4 kilometri de 
Santa Clara, capitala provinci
ei Las Villas. Potrivit agenți
ei, 24 de persoane au murit, 
iar 38 se află spitalizate în 
stare gravă.

Ansamblul 
ramureșul* din 
care a întreprins cu succes un 
turneu in Republica Democra
tică Sudan, a prezentat sim- 

seara, primul său spec- 
in capitala Republicii A- 
Egipt.

Camera Populară a Par
lamentului indian a adopta», 
vineri, un proiect de lege pre
zentat de guvern privind tre
cerea conducerii minelor din 
tară sub controlul statului. X- 
ceastă măsură a fost aprecia
tă de deputați, în intervenții
le lor. drept un pas important 
pe calea spre naționalizarea 
totală a minelor de cărbuni.

♦ Edward Gierek. prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P. a 
primii delegația 
Muncii din Coreea, 
de Kim Dong Ghiu,
al Comitetului Politic, secretar 
al C.C., cu care a avui o con
vorbire.

Partiduhii 
condusă 
membru

♦ Președintele Indoneziei, 
Suharto, a acceptat cererea 
Partidului Unit al Dezvoltării 
(Partaj Persatuan Pembangu- 
nan) de a candida pentru un 
nou mandat prezidențial - a 
declarat, in cadrul unei con
ferințe de presă, președintele 
partidului, Mintaredja, rela
tează agenția Antara.

Comunicatul comun pri
vind vizita efectuată in Mala- 
yezia de Gemal Biedici. preșe
dintele Consiliului Executiv 
Federal ai R. S. F. Iugoslavia, 
și convorbirile purtate de a- 
cesta cu premierul malayezi- 
an. Tun Abdul Razak relevă 
că cele două părți sini satis
făcute de stadiul relațiilor bi
laterale și intenționează să 
continue promovarea lor in 
toate domeniile.

Reprezentanți ai Guver- 
Revolutionar Provizoriu 

de

♦ 
nu lu i 
al Republicii Vietnamului 
Sud și ai Republicii Dahomey 
au semnat, la Paris, un comu-

< In ședința sa de vineri, 
Biindeslaqul vcsl-german a ra- 
llllcal acordul de aderare a 
R F. a Germaniei la consorțiul 
International ..Intelsat", oare 
grupează 67 țări membre, alte 
83 de state colaborind cu a- 
ccastă organizație.

♦ Camera Drputaților a 
Parlamentului italian a apro
bat două moțiuni prin caîe 
guvernul este solicitat să ac
ționeze, rit mai rurînd 
putință, rentru stabilirea 
relații diplomatice cu R. 
Vietnam.

cu 
de 
D.

Apele Golfului Biscayne, 
din Florida au fost interzise 
amatorilor de înot, pescuit șl 
sporturi nautice pe o distanță 
de 15 mile de-a lunqul coas
tei după ce s-a constatat apa
riția unei maladii necunoscu
te, care a afectat mai multe 
milioane de pești.

O Dură încheierea confe
rinței „color zece", miniștrii 
<Tr> finanțe ai țărilor membre 
ale Pieței comune au avut o 
reuniune consacrată, potrivit 
agenției France Presse, exa
minării unor chestiuni de pro
cedură.

< După cum anunță agen
ția M.E.N., Ministerul libanez 
al Apărării a dat publicității 
un comunicat în care se ara- 

avioane israeliene au 
de opt ori, in perioada 
17 martie, spațiul aeri- 
Libanului. Gomunicatal'

tă că 
violat
11 — 
an al
menționează că aa fost survo
late sate și orașe din sudul 
țării, precum și litoralul liba
nez.

< Reședința șefului regi
mului de la Pnom Penh, Lon 
Noi, a fost bombardată, sîm- 
bătă, de un avion de 
celor aflate în dotarea 
tei lonnoliste.

La scurt timp după
bardare, Lon Noi a decretat 
stare de urgență. _

tipu!
arma-

bom-

CAMBODGIA 17 (Agerpres). 
— Forțele patriotice cambod
giene au lansat atacuri împo
triva dispozitivelor de apăra
re ale trupelor lonnolisle din 
capitala provincială Takeo, 
încercuită de mai multă vre
me de patrioți. In cursul a- 
cestor acțiuni, patrioții khmeri 
au pătruns pină la o distanță

de 2,5 km de piața cenLrală a 
loc ilitătii.

Actionind în aceeași regiu
ne, forțele patriotice khmere 
contracarează încercările tru
pelor regimului de la Pnom 
Penh de a reciștiga controlul 
asupra șoselei dintre Pnom 
Penh și Takeo, în lunqime de 
circa 80 km.

I

Temperatură 
neobișnuit de ridicată 

la Beirut
BEIRUT 17 (Agerpres). — 

La Beirut, s-a înregistrat o tem
peratură neobișnuit de ridica
tă pentru această perioadă a 
anului : plus 32 grade Cel
sius la umbră. In munți, însă, 
zăpada se menține, încep ind 
de la 1 000 metri, în timp ce, 
pe platoul Bckka, au înflorit 
caișii.

(Urmare din pag. 1)

Statistici privind sporirea 
companiilor particulare

WASHINGTON 17 — Co- 
respondents Agerpres, G. A- 
lexandroaie, transmite: Depar
tamentul comerțului al State
lor Unite a anunțat că profi
turile companiilor particulare 
americane pe anul 1972 — an 
în care a funcționat politica 
de înghețare a prețurilor și 
salariilor — au înregistrat un 
spor de 15,7 la sută, situin- 
du-se, astfel, la un nivel re-

profiturilor
americane

12.30 Emisiune în limba ma
ghiară ;

14,05 „360 de grade";
17,15 Film serial pentru ti

neret Pierduți în spa
țiu — Episodul XXI 
— „Lansare în spațiu";

18,00 Cîntare patriei — con
curs coral interjude- 
țean ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Săptă- 

mîna politică internă 
și internațională in i- 
m agi ni;

20,10 Reportajul săptăminii,
— Incursiune în viitor;

20.30 Film artistic: „Cazul
G. L." producție a stu

diourilor cehoslovace; 
22,05 Vedete ale cintecului 

la București — The 
Golden Gate Quartet;

22.30 Telejurnal;
22,40 Duminică sportivă;

LUNI 19 MARTIE

17.30 Gurs de limba franceză
— Lecjia a 46-a (relu
are)

18,00 Telex;
18,05 La ordinea zilei. Azi 

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

lul înainte de termen
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21,35

22,35
22,50

— cauză a întregului 
popor;
Cîntecul săptămânii; 
Mai aveți o întrebare ? 
Roman foileton. Cintec 
la apusul soarelui — 
Dramatizare de Bill 
Crain g.;

Revista literar artistică 
Tv.;
24 de ore ;
Luminile rampei ;

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri i

Maximele • Petroșani 4-7 
grade; Paring zero grade.

Minimele : Petroșani —4 
grade; Paring —10 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 79 om.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă cu cerul 
variabil mai . mult senin 
noaptea. Dimineața pe alo
curi se va semnala ceață. 
Vint slab din sud.

derate necesare pentru cons
truirea unui pod suspendat in 
Strîmtoarea Messina.

De fapt, nu va fi vorba de 
o singură galerie săpată sub 
fundul mării, ci de trei gale
rii - două mai mari laterale 
și una mai mică in mijloc - 
legate la fiecare 250 m de un 
tunel de decompresiune care 
va servi pentru a stabili I? 
tura intre cele două tuneluri

veluri. Convoaiele vor funcți
ona la distanță de 4 minute 
unul de altul, dar in caz de 
necesitate distanțarea lor va 
putea fi redusă la numai 2 
minute.

Serviciul va fi asigurat de 
trei tipuri de trenuri : „rapi
de". rezervate numai călători
lor care vor avea nevoie de 
circa trei ore pentru a face 
călătoria de la Paris la Lon
dra ; „trenuri navetă" pentru 
automobiliști, care vor avea

cord. Această constatare, 
scrie „Washington Post", „va 
deveni cu siguranță un factor 
însemnat în dezbaterile Con
gresului asupra problemei con
trolului prețurilor și salariilor 
și reformei sistemului de im
pozite".

Conducerea federației sindi
cale AFL-CIO a declarai că 
„escaladarea profiturilor busi- 
ness-ului, pentru al treilea an 
consecutiv, este cu totul inac
ceptabilă, în condițiile în care 
s-au impus limite salariilor 
muncitorilor". AFL-CIO cere 
Administrației instituirea u- 
nui impozit asupra profiturilor 
excesive ale companiilor și li
chidarea practicii scutirii de 
impozite a companiilor care 
pretind că folosesc profiturile 
pentru noi investiții.

Anul trecut, în ciuda spo
ririi profilurilor corporațiilor, 
trusturilor și monopolurilor 
pină la cifra de 94,3 miliarde

dolari, față de 83,3 miliarde 
dolari in 1971, suma plătită de 
aceste companii sub formă de 
impozite, a fost cu aproape,
un miliard de dolari mai mică 
decît în '71.

In aceeași perioadă, salarii
le a zeci de milioane de mun
citori au fost înghețate, iar 
inflația a neutralizat sporuri
le minime de salarii obținute 
de muncitori, prin acțiuni re
vendicative în anul 1971. Toto
dată, preturile produselor de 
larg consum și industriale au 
continuat să crească. scum
pind astfel costul vieții.

Sindicatele americane apre
ciază că una din principalele 
surse ale actualelor presiuni 
inflaționiste este, fără îndo
ială, sporirea profiturilor ma
rilor companii, realizată prin 
menținerea salariilor la un 
nivel minim și scumpirea pre
turilor produselor lor.

Tunelul pe sub Canalul 
Minecii va deveni realitate

SPORT • TELEX» SPORT

principale, permițind și trece
rea oamenilor și a utilajeior 
necesare întreținerii.

In galeriile mai mari, care 
vor avea un diametru de 
m, vor trece trenuri in ambe
le sensuri. Cea mai mică, in 
mijloc (diametru 4,50 m), va 
servi scopurilor menționate și 
va conține, totodată, instala
țiile de aerisire. Tunelul va 
ovea o lungime de 52 km, 
dintre care 36 vor trece pe 
sub mare. Adincimea maximă 
a galeriilor va fi de 108 m 
sub nivelul mării in apropierea 
coastei britanice. Viteza mo- 
ximo pe care mașinile și tre
nurile o vor putea atinge in 
tunel va fi de 200 km pe oră.

Tunelul pe sub Canalul Mi- 
necii va fi străbătut de tre
nuri electrice. Va exista posi
bilitatea punerii in circulație 
a autocarelor de tip european 
și, totodată, vor exista vagoa
ne de cale ferată speciale, 
foarte joose. Vor circula și 
automobile prevăzute cu în
cărcături normale la două ni.

nevoie de 20 de minute pen
tru a trece de pe coasta fran
ceză pe cea britanică și in
vers ; „trenuri de marfă”, for
mate in majoritate din care 
purtătoare de conteinere (in 
afară de convoaie alcătuite 
din vagoane foarte joase des
tinate transportului autocare
lor).

O mare importanță o vor 
avea stațiile terminus : cea 
franceză va fi construită in a- 
propiere de Calais, la peste 
4 km distanță de mare ; cea 
engleză va fi construită la 
Folkestone.

înainte ca tunelul să devină 
o realitate, căile ferate fran
ceze și cele britanice vor tre
bui să se adapteze la capa
citatea instalațiilor de-a lun
gul liniilor Paris-Calais și Lon- 
dra-Folkestone.

Desigur, nu vor lipsi dificul
tățile, iar piedicile ce urmează 
a fi depășite sint incă nume
roase. Dor voința de a rea
liza tunelul pe sub Canalul 
Minecii există, tot așa cum 
există conștiința utilității sale.

LONDRA 17 (Agerpres). 
— După cum anunță presa 
britanică, se duc tratative 
de organizare a unui meci 
intre campionul mondial la 
șah, Robert Fischer (S.U.A.), 
și maestrul englez William 
Hartston. Meciul ar urma 
să se desfășoare la Londra 
in luna iunie a acestui an. 
Se așteaptă răspunsul lui 
Fischer care, după cum se 
știe, a mai primit o ofertă 
in acest sens din partea fe
derației braziliene, care i 
l-a propus ca adversar pe 
tînărul maestru Costa Moc
king.

★

17 (Agerpres). — 
internațional de te- 
Monaco a programat 
semifinale. In pro-

PARIS 
Turneul 
nis de la 
partidele ___ -
ba de dublu bârbați, cuplul 
Tânase Mureșan (România) 
— De Mendoza (Anglia) s-a 
calificat în finală, invingind 
cu 6—4, 7—9, 7—5 perechea 
olandeză Hemmes — Sanders. 
In cealaltă semifinală, olan
dezii Hordijk și Fleury au 
întrecut cu 6—0, 6—1 pere
chea Borfiga — Truchi (Mo
naco).

BELGRAD 17 (Agerpres). 
— In cea de-a 9-a rundă a 
turneului internațional femi
nin de șah de la Belgrad, 
maestra poloneză Erenska a 
ciștigat la iugoslava Milivoje- 
vici. în timp ce partidele 
Kalhbrener — Katia Jovano- 
vici și Kozlovska — Veroczi 
s-au încheiat remiză. Alexan
dra Nicolau a întrerupt ca 
avantaj pozițional la Gheor- 
ghieva.

Clasamentul înaintea ulti
melor două runde ale turne
ului : 1. Alexandra Nicolaa 
(România) — 6 puncte și do
uă partide întrerupte : 2. Ve
roczi (Ungaria) — 5,5 puncte; 
3. Kozlovska (LLR.S.S.) — 5
puncte (1) ; 4. Katia Jovano- 
vici (Iugoslavia) — 4,5 punc
te (1) ; 5-6. Erenska (Polonia), 
Gordana Jovanovici (Iugosla
via) — 4 puncte (2) ; 7. Kalh
brener (Iugoslavia)
te (1) ; 8. Șui (U.R.S.S.) 
puncte (2) ; 9. 
(Bulgaria) — 3 
10. Milivojevici
— 3 puncte (1); 11-12. Fi hai. 
lici (Iugoslavia), Vasnecki 
(R.F.G.) — 1,5 puncte (2).

4 punc-
3

Ghcorghieva 
puncte (2)) 

(Iugoslavia)
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