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Cincinalul înainte de termen!

Rodnicie în abataje 
și la lucrările 

de pregătiri
Receptive la chemarea 

întrecere lansată pentru 
întîmpina ziua de 1 Mai 
rezultate 
ducția 
meroase 
muncă 
câni răspund prin fapte de 
laudă angajamentelor luate 
în această lună de produc
ție mărită. Astfel, în cadrul 
sectorului II, minerii din 
brigăzile conduse de Gheor- 
ghe Nichita, de la abatajul 
cameră nr. 6 (4- 35 de tone), 
Jenică Năstase de la abata
jul cameră nr. 4, stratul 17— 
18, blocul IV (4- 20 tone) și 
Constantin Grădinaru, de Ia 
lucrările de pregătiri a noilor 
capacități de producție, din 
stratul 15, blocul IV (4- 60 
mc) și-au 
realizarea 
La fel de 
și ortacii 
sectorului
ale lui Gheorghe Scorpie (4- 
120 tone), Mihai Ciucă, de Ia 
lucrările de Ia galeria de 
pregătire din stratul 15, blo- 

. cui 5/3 (-|- 15 mc) și Ștefan 
I Nagy, de la galeria în căr- 
I bune, stratul 15, blocul 5/3 
I (4- 38 mc).

I
I 
I
I

adus aportul Ia 
acestor rezultate, 
rodnic au muncit 
lor, din brigăzile 
III, cum sînt cele

Luna aprilie, 
luna de producție mărită

întrecerea sporește realizările
Întrecerea dintre 

colectivele minerești 
ale Văii Jiului, pen
tru a face din luna
aprilie o adevărată 
lună de producție ma- «rească- proporția

de realizare a Sard-
nilor de plan la ex
tracția pe mină la 
102,4 la sută.

Intr-o discuție tele
fonică, tov. ANDREI 
COLDA, secretarul 
comitetului de partid 
pe exploatarea mi
nieră, ne-a declarat: 

— Colectivul nos-

rilă, cîștigă in inten 
si late și în rodnicie, 
pe zi- ce trece, la 
fronturile de lucru 
ale E.M. Lonea. Re
zultatul îmbucurător 
al acestei emulații îl 
reprezintă plusurile 
de cărbune raportate, 
la finele decadei a 
doua, de către colec-

livele de muncă din 
cadrul sectoarelor III, 
I, V și Ut 1387. 618. 
303, respectiv, 167 to
ne, ceea ce a făcut

tru a intrat cu drep
tul în luna intii in 
trimestrul II. S-a vă
dit o preocupare sus
ținută pentru îmbună 
lățirea organjzărți^ 
potrivit noii structuri, 
a aprovizionării for
mațiilor de lucru cu 
cele necesare. La sec
torul I, in ultima pe
rioadă, au fost urgen
tate lucrările și s-a 
dat în funcțiune puțul 
Lonea I, pe unde cu 
o zi înainte de înche-

ierea decadei a doua 
s-au extras cele din
ții vagonete pline cu 
cărbune. Vom da o a- 
tenție deosebită re
dresării sectorului IV. 
atcentuind pe orga
nizarea mai bună a 
activității la abataje
le frontale de aici, 
pe folosirea integrală 
și cu randament spo
rit a celor 6 ore de 
muncă ale schimbu
lui, pe respectarea 
strictă a programelor 
de lucru întocmite.

Succese 
de prestigiu 

în munca 
ceferiștilor

liureceiea socialista ce 
aesrașoura . 111 intiinpinaiea 
iei ae I Mai, a cuprins 
tiegui colectiv ae munca al 
teiierului de zona L. h K. re- 
troșani, care a reușit ca încă 
din primul trimestru al anului 
să-și realizeze angajamentele 
luate, la care se adună bunele ' 
rezultate obținute in primele 
15 zile ale lunii aprilie.

Prin îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a mașinilor unelte, 
crearea unor condiții optime 
de muncă, ridicarea nivelului 
de calificare a salariaților, în
tărirea disciplinei, planul de 
producție pe prima chenzină 
a lunii aprilie 
cu 2 la sută, reușindu-se ca 
in trei luni și jumătate să se 
repare un număr de 15 vagoa
ne echivalente, din angaja
mentul anual de 24.

Alte succese obținute în lu
na aprilie cum sînt depășirea 
productivității planificate cu 
15 la sută, reducerea timpului 
de imobilizare a vagoanelor în 
reparație cu 18 la sută, a pre
țului de cost cu 7 la sută și, 
pe această cale, realizarea u- 
nei economii de aproape 
25 000 Igi, față de angajamen
tul anual de 8 000 lei, demon
strează caracterul viu, mobili
zator al întrecerii, în colectivul 
atelierului, din care s-au evi
dențiat comuniștii Barbu Cră- 
ciunescu, Petre Mocanu, Aurel 
Coandrăș, Victor Geț, Avram 
Hoea, Ionel Radu și uteciștii 
loan Benchea și Dumitru Ciucă.

I 
I
I
I
I
I

Sub această deviză, Comite
tul municipal U.T.C. Petro
șani, împreună cu alți factori 
— procuratură, miliție, consi
liul popular etc. —, întreprin
de o largă acțiune pentru e- 
ducarea tineretului în spiri
tul eticii și echității socialis 
te. In toate orașele din muni
cipiul nostru au. fost organi 
zate raiduri-anchetă pentru 
depistarea unor tineri certați 
cu modul, corect de compor
tare în familie, la locul 
muncă, în societate.

Colectivele alcătuite 
uteciștj muncitori, juriști, ofi
țeri de miliție au depistat o 
serie de tineri care nu lu
crează, cu o ținută vestimen 
t’ară necorespunzătoare și 
comportare pe stradă ce 
cadrează cu normele bunei cu
viințe.

De asemenea, cu sprijinul 
Procuraturii Petroșani în toa
te orașele municipiului nos
tru au fost organizate întîl-

niri ale tinerilor cu juriști, o 
fițeri de miliție etc. De o deo
sebită receptivitate s-au bu
curat expunerile prezentate 
de tovarășii Maniu David, 
Cornel Ciucean și loan Bar- 
dac în legătură cu necesitatea 
respectării legilor și comba
terea stării infracționale în 
rîndul tineretului. Cu ocazia 
acestor înlîlniri au fost pre
zentate patru filme de scurt 
metraj („Dezertorii", „Cuțitul", 
„La ea te-ai gîndit. ?“ și „A 
trecut vara"), tratînd subiec
te ce vizează urmările 
fapte retrograde săvîrșite 
tineri.

Acțiunea întreprinsă va 
linua cu popularizarea în 
dul tinerilor a legilor 
noastre, dezbaterea prevederi
lor noului cod al muncii, în- 
tîlniri, procese publice etc.

© Din lumea științei 
și tehnicii • Pastile ® 
Am văzut Veneția ® 
Microfoileton 
rimată © De 
© Rebus.
A

In pagina a 4-a:

© Cronică 
ici, colo...

• Comunicat cu pri
vire la cea de-a 62-a șe
dință a Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Re
ciproc • Vizita minis
trului afacerilor externe 
al României în Irak • 
Raportul anual privind 
relațiile Statelor Unite 
cu străinătatea.

103 ani de la nașterea lui V. I. Lenin

IDEILE MARELUI LENIN - 
ÎN CONȘTIINȚA CELOR CE

MEREU VII
MUNCESC

în dezbatere exigențele
ridicate de noua structură

Casa pionierilor un prețios ajutor al școlii

La 22 aprilie a.c. se îm
plinesc 103 ani de Ia nașterea 
Iui Vladimir Ilici Lenin, dis
cipolul credincios al Iui 
Marx și Engels, întemeieto
rul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al pri
mului stat socialist din lu
me. Pe pămîntul țării noas
tre s-a încetățenit să marcăm 
însemnătatea momentului co
memorativ prin bogate și va
riate manifestări politice și 
culturale, simpozioane, adu
nări festive etc., cu scopul 
firesc de a omagia și ilustra 
personalitatea marelui con
ducător revoluționar al pro
letariatului.

In ideea de mai sus ne-am 
propus să relatăm, pe scurt, 
cititorilor despre împrejură
rile pătrunderii lucrărilor și 
ideilor marelui învățător al 
proletariatului, în țara noas
tră și în rîndul minerilor din 
Valea Jiului.

Primele știri despre acti
vitatea revoluționară desfă
șurată de Lenin au apărut în 
presa muncitorească la 6 a- 
prilie 1897 în gazeta „Mișca
rea socială" sub titlul DIN 
RUSIA. La 22 decembrie 
1911 „România muncitoare" 
a publicat lucrarea lui Le
nin : „Despre fracțiunea so- 
cial-democrată din Duma a 
IT-a. Scurtă expunere a pro
blemei". De precizat este că 
aceasta a fost prima lucrare 
a lui V. I. Lenin tradusă și 
tipărită în România. T 
menea, tot din 1911 
și prima scrisoare a 
nin către militantul * 
român I. C. Frimu.

In anii următori presa 
muncitorească a vremii a 
continuat să publice tot mai 
frecvent lucrări sau fragmen
te de lucrări ale lui Lenin. 
Un mare răsunet a avut 
„Decretul asupra păcii" care 
a fost tradus și publicat în 
cîteva ziare în 1917, Ia scurt 
timp după Revoluția din 
Octombrie.

De Ia începutul existenței 
sale. Partidul Comunist Ro
mân a acordat o mare aten
ție propagării lucrărilor Iui 
Lenin 
văzut lumina tiparului în 
limba română chiar în con
dițiile grele ale ilegalității 
Lucrări ca: „Apel către sol- 
dații țărilor beligerante".

De ase- 
datează 
lui Le- 

socialist

Multe dintre ele au

In urma aplicării Decretului Consiliului de Stat pri
vind perfecționarea și raționalizarea structurilor economi
ce, Ia mina Lupeni, numărul de maiștri a crescut cu aproa
pe 15 la sută. Exercitarea cu eficiență sporită a rolului 
conducător pe care maiștrii îl dețin în procesul de extrac
ție, îndeplinirea cu mai multă operativitate a atribuțiilor 
care le revin pe linia asigurării ritmice a' producției, eu 
pectarea riguroasă a normelor de protecție a muncii în 
teran — au constituit principalele obiective ale unei 
cente dezbateri care a avut loc în sala mare a minei, 
cuțiile s-au soldat cu concluzii utile pentru activitatea 
viitor, în lumina exigențelor ridicate de noua structură 
bunătățită a minei.

Paralel cu școala, dar prin 
activități specifice, care vi- 

. zează ocuparea timpului liber, 
ăl elevilor într-un mod edu
cativ, util și atractiv, casele 
pionierilor, expresie vie a 
grijii părintești a partidului 
față de tînăra generație, con
tribuie substanțial la forma
rea personalității copiilor. 
Răspunzînd unor preocupări 
cît mai diverse, dînd rezolvări 
concrete unor cerințe cît mai 
variate, acest’e instituții au de
venit an de an tot mai îndră
gite de pionierii și școlarii mu
nicipiului.

Poate să constituie un mo
tiv de mîndrie pentru pionie
rii Văii Jiului faptul că pa
tru case ale pionierilor îi aș
teaptă zilnic, bine dotate cu 
cele necesare unei bogate ac
tivități, cu specialiști gata să 
răspundă tuturor frămîntări- 
lor viitorilor constructori, e- 
lectronișt’i și — de ce nu ? —

res- 
sub- 

re- 
Dis- 

de 
îm-

lectronișt’i și — de 
inventatori...

In acest an, un 
plus impulsionează 
tea acestor instituții extrașco- 
lare : Casa pionerilor din Pe
troșani aniversează 20 de ani 
de existență. Dorind să întîm- 
pine acest’ eveniment cu re
zultate ' cît mai bune, se 
poate afirma fără re
zerve că în aproape toate cer
curile din casele pionierilor se 
desfășoară o activitate inte
resantă completată cu o frec-

motiv în 
activita-

vență constant bună.
Astfel la Casa pionierilor din 

Lupeni trei. cercuri.polarizea
ză interesele copiilor în mod 
special : foto, strungărie în 
lemn și tenis de masă. Expo
zițiile periodice de fotografii, 
lucrări în lemn sau competi
țiile de masă la tenis mențin 
mereu sporit interesul copi
ilor.

La Casa pionierilor din 
Vulcan animație permanentă 
se înregistrează la cercurile 
aeromodele, artizanat, foto, ra
dio și electromecanică. Cons- 

, t'rucțiile realizate, urmate de 
demonstrații, vizitele în în
treprinderi, diferitele obiecte 
confecționate de micii artizani, 
marile lucrări, care vizează 
premii asemănătoare la con
cursul „Mini — tehnicus" din 
acest an, completează suita de 
realizări. Interes deosebit pre
zintă cercul de basme, care 
funcționează înt'r-o sală spe
cial amenajată și atrage nu
meroși pionieri din clasele II 
— III. Aici pe lîngă audiții, 
proiecții și dramatizări își 
desfășoară activitatea peste 30

nu-

bjectele de podoabă, cerami
ca, gravurilp, cele două fil
me la car» se lucrează intens 
(„Reportaj T.V." și „Drume
ție"), concursurile de carting 
preconizate mențin viu intere
sul copiilor.

La foarte tînăra Casă a pio
nierilor din Petrila cercurile 
cu „personalitate" și foarte 
îndrăgite sînt cele de automo
to, construcții radio, ciclotu
rism, coregrafi^ teatru 
păpuși. Construcțiile Ia 
se lucrează, expozițiile 
curs de amenajare, cîteva

de 
care 

în 
con-

Prof. Victor IAȚENCO, 
președinte 

Consiliului municipalal
al Organizației pionierilor

(Continuare in pag. a 3-a)
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de mici „scriitori" avînd 
meroase lucrări proprii.

La Petroșani cercurile 
mai îndrăgite sînt cîteva 
vechi și cu o activitate 
conturată (foto, 
electrotehnică) cît și 
mai noi, ca cineclubul, 
decorativă sau automoto. Cl

cele 
mai 
bine 

linogravură, 
altele 

arta

Sâ cream loailltâfilor noastre veșminte noi,
proaspete, curate!

WE

„Democrația burgheză și dic
tatura proletară", „Stîngis- 
mul — boala copilăriei co
munismului", „Statul și re
voluția", „Sarcinile uniuni
lor tineretului" și multe al
tele au fost editate și difu
zate în țara noastră Ia scurt 
timp după apariția lor în 
limba rusă. Un număr însem
nat de ziare au publicat apoi 
o seric de articole cu pro
bleme ale operei lui Lenin 
în perioada 1919—1935.

In anii socialismului, 
Partidul Comunist Român 
s-a preocupat permanent de 
traducerea, editarea și 
pîndirea bogatei opere 
retice a lui V. I. Lenin, 
în prezent au apărut 
mult de 180 de titluri într-un 
tiraj de peste 6 500 000 de 
exemplare. Important este a 
sublinia că în perioada 
1960—1970 au fost traduse și 
editate cele 55 de volume de

răs- 
teo- 

Pînă
mai

opere complete, după ediția 
a V-a rusă, România fiind 
prima țară, după Uniunea 
Sovietică, în care opera Iui 
Lenin a apărut integral. In 
același timp, cele mai impor
tante lucrări au fost publi
cate separat în ediții repe 
tate, întrunind zeci și sute 
de mii de exemplare, în edi
ția „Biblioteca inarxist-leni- 
nistă".

Interesant și important 
socotim, în continuare, să re
levăm în cîteva cuvinte 
prejurările în care au 
truns ideile lui Lenin 
rîndul muncitorilor și în
tele revoluționare ale mine
rilor din Valea Jiu
lui. Date certe nu avem în 
această privință și angajarea 
noastră îndrăzneață de Ia

...A mai rămas o săptămină din aprilie, 
din această „Lună a salubrizării" gene
rale. S-au scurs, deci, trei săptămîni de 
muncă entuziastă pe vastul șantier al 
bunei gospodăriri și înfrumusețări a loca
lităților Văii Jiului. Roadele acțiunii sînt 
concludente. Mobilizați de deputății con
siliilor populare orășenești, ori din proprie 
inițiativă, cetățenii Văii Jiului au ieșit cu 
mic cu mare, în toate zilele frumoase ale 
acestei luni, în fața blocurilor lor de lo
cuit, în cartierele lor, spre a-și înnobila 
pe cît posibil mai mult cadrul ambiant în 
care trăiesc și muncesc, spre a-și face vă
dite calitățile lor de buni gospodari.

Prin hărnicia locuitorilor lor, orașele 
noastre și-au sporit podoabele horticole cu

zeci și zeci de arbori, arbuști și pomi orna
mentali. Cetățenii au pus mina cu entuzi
asm pe cazmale și greble, îngrijind cu 
dragoste împrejurimile caselor lor, străzile, 
cartierele, îndepărtind rămășițele, ineste
tice ale iernii.

Dar, după cum oricine poate observa, 
treburile gospodărești nu sînt încă termi
nate. Mai sînt locuri care așteaptă mina 
viguroasă a gospodarilor pentru a face 
curățenie deplină, pentru a pregăti spa
țiile verzi.

Despre ceea ce s-a făcut și despre ceea 
ce mai este necesar să se facă în Petro
șani, Ia Vulcan, Lupeni și Uricani, pe linia 
înfrumusețării, a curățeniei generale a lo
calităților, în cele ce urmează...

pildă, și a magazinelor de. „pe 
centru") a unei miini forte 
pentru a stăvili „invazia" hîr 
tiilor inutile, care se vîntură 
de colo-colo și pentru trans
portarea unor mormane de 
pămînt, scoase cine știe de 
unde și uitate pe trotuare Alt
fel, totul e bine I Cei puțin 
pentru stadiul actual al lucră
rilor gospodărești de primă 
vară. Pentru că. nu ne îndo
im, harnicii gospodari ai 
șului nu se vor opri aici.

Se aude?
ora-

m m n

un
zarzar in

îm- 
pă- 

în 
fap-

floare...

(Continuare în pag. a 3-a)

Nicolae WARDEGGER

Uricani. „Sînt fapte cotidi
ene, pe care ne-am obișnuit 
să le tratăm ca firești — ne 
vorbește, la Consiliul popular 
orășenesc, tovarășul Ilie Frun
ză, corespondent al ziarului 
nostru, despre ieșirile masive 
la toate acțiunile patriotice de 
înfrumusețare a orașului lor, 
inițiate de deputați, de preșe
dinții comitetelor de bloc. Sînt 
fapte frumoase, durabile, care 
atestă responsabilitate civi-

că..."
Intr-adevăr, o privire „cir

culară", fie ea chiar fugară, 
printre blocurile Uricaniului, 
de la intrarea în oraș și pînă la 
„cotitura" spre Cîmpu Iui 
Neag, ne arată elocvent că 
aici s-a lucrat mult și cu pa
siune pentru ca fața orașului 
să devină mai proaspătă, mai 
frumoasă. Au fost plantați zeci 
de arbori și arbuști, aleile din
tre blocuri sîtjt. curate „ca-n 
palmă", au fost „tunși" cu gri
jă pomii sădiți acum un an sau 
doi în apropierea blocurilor de

pe strada 7 Noiembrie (la 
nr. 3, de exemplu), au fost 
amenajate cu gust ronduri 
pentru flori, lujerii mlădii de 
trandafiri, la ora raidului nos 
tru, tremurau sub., „degetele" 
unei ploi mărunte, primăvă
ratece. Niciodată n-am găsit 
străzile și aleile Uricaniului 
atît de bine pregătite pentru, 
primirea primăverii. Ca un 
zarzăr în flonce arată acum 
partea centrală a orașului... E 
adevărat, se mai.simte nevo 
ia, pe alocuri .în preauna Li
ceului de cultură generală de

...Petroșani, 20 aprilie, ora 
15,30. Strada Grivița roșie. 
In preajma băii comunale. în 
mijloc de stradă,. își face 
..stagiul" o grămadă de cîteva 
tone de gunoi adunat de către 
pensionari din parcul din fața 
teatrului 
ei gras a 
iarba. Se 
sectorul 
I.G.C. ?

...Cartierul „Carpați". 
constatare semnificativă : 
se vede nici măcar un 
început care să indice 
rea la amenajările atît 
cesare pe terenul viran
cartier și calea ferată, amena
jări promise cetățenilor de 
serviciul de gospodărie al ora
șului. Dimpotrivă, șoferii de la 
I.G.C. continuă să depoziteze

de stat. Din „solul" 
început să crească 
aude, tovarăși de la 
de salubritate al

o 
nu 
de

in cartierul 
Budapesta se 
veche fabrică 
mente din Ungaria. Local
nicii îi zic fabrica de me
dicamente din Kobanya, dar 
peste hotare e cunoscută și 
azi după vechea denumire î 
„Rikter Gedeon". Ea a luat 
ființă la începutul acestui 
secol, cînd producea cîteva 
sortimente de medicamente 
din organe de animale. 
Treptat, fabrica s-a dezvol
tat, mai cu seamă după na
ționalizare.

Cine n-a mai trecut de 
cîțiva ani pe aici rămîne 
surprins de dezvoltarea pe 
care a luat-o această fabri
că. Dr Edith Varga, direc
toarea fabricii, mi-a vorbit 
pe larg despre dezvoltarea 
industriei de medica
mente din Ungaria și, 
bineînțeles, despre 
pe care o conduce.

— Țara noastră, 
dr. Edith Varga, se
printre cele mai mari 
ducătoare de medicamente 
din lume. Fabrica noastră 
a înregistrat o dezvoltare u- 
riașă, un adevărat salt Pro
ducem în prezent de 25 de 
ori mai mult decît acum 14

Kobanya din 
află cea mai 
de medica-

fabrica

spunea 
numără 

pro-

fel
trece- 

de ne- 
dintre

Aurel POP,
corespondent Agerpres Ia

Budapesta

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 4-a)
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Un nou curent oceanic

inso- 
de 
de

tu- 
toată lu- 
vizitează

AM VĂZUT VINEȚIA I

Hidrologii sovietici au des
coperit un puternic curent de 
adîncime care scaldă conti
nentul antarctic. Ei au calcu
lat că acest curent oceanic 
transportă într-o singură se
cundă 170 km cubi de apă.

Curentul descoperit a aju-

tat să se explice caracterul și 
circulația apelor antarctice. 
Pînă acum era cunoscut nu
mai curentul de suprafață al 
apei care spală „continentul 
alb“ de la vest la est. S-a con
statat că, deplasîndu-se de jur 
împrejur, apa curentului de

sănătății 
cercetări 
care au

suprafață se cufundă treptat, 
și la o adîncime de 2-5 km 
începe cursa, în sens invers — 
de la est la vest. Concluziile 
sînt întărite prin datele ob
servațiilor pe care savanții 
sovietici le-au făcut la bor
dul vaselor de cercetare 
științifică în timpul croazie
rei spre cel de-al șaselea 
continent.

Descoperire

Știați că
In colecțiile Muzeului 

dețean de istorie 
Neamț, a intrat o 
coperită foarte 
preajma comunei 
Este vorba de un 
poca de piatră, 
vit considerațiilor 
gilor, acesta este cel 

'vechi recipient folosit 
alimentarea artificială 
gărilor, care s-a găsit 
acum pe continentul

din Piatra 
piesă, des- 
recent, în 

Bîrgăoani. 
vas din e- 

Potri- 
arheolo- 

mai 
pentru 
a su- 

pină 
nostru.

avansat

De curind o firmă britanică de pe lingă serviciu! 
din Anglia, a realizat după un lung șir de experiențe și 
prototipul unei mîini artificiale destinată persoanelor 
membrele superioare amputate.

Această mină artificială considerată a fi cel mai
dispozitiv de acest fel realizat pînă în prezent, dispune de niște 
mecanisme foarte precise care permit să prindă fără să zdro
bească sau să scape chiar și un ou. Falangele degetelor prinse 
de niște cordoane subțiri sînt acționate prin intermediul acestor 
fire de niște motorașe electrice miniaturale. In prezent oamenii 
de știință studiază în continuare alte posibilități de îmbunătățire 
a mecanismelor de înlocuire a membrelor amputate.

IN FOTO :
Mina artificială realizată de oamenii de știință britanici în 

timoul unui test.

Un grup de oameni de știin
ță polonezi au descoperit în 
apropiere de Khartum urmele 
unei civilizații vechi de 5 000 
de ani. Arheologii sînt de pă
rere că aici s-a aflat una din
tre cele mai vechi așezări de 
pe Nil. Ei consideră că stu
dierea rezultatelor acestor 
săpături ar putea duce la 
modificarea părerilor asu
pra istoriei regiunii centrale 
Sudanului.

a

Zackel, sau 
apropierea

Lunca 
Sibiu-

Dealul 
Linii, din 
lui, declarat rezervație natu
rală, constituie o curiozitate 
botanică. Cercetătorii au a- 
juns la concluzia că flora a- 
cestuia este o rămășiță a u- 
nor climate calde și post 
glaciale, care s-au păstrat 
în mod uimitor. Aici trăiesc 
peste 350 de specii de plan

te, printre care negara, stîn- 
jenelul pitic, cosacii si rus- 
cutele. considerate a fi deo

sebit de rare.

O dimineață 
rită de început 
toamnă. Străbat 
vreo jumătate de oră
labirintul de stră
duțe ce desparte 
hotelul „Continental" 
— sediul de două zi
le al grupului nostru 
de turiști români — 
de piafa San Marco, 
centrul atracției 
riștilor din 
mea care 
Venefia.

Contactul 
bra piață < 
nani. Mă 
mulfimea 
venită să 
tul Dogilor, 
San Marco, Picazzet- 
ta 
de 
ile 
ti se așează pe umeri, 
pe cap, 
condifia 
cîtorva 
care /i 
din palme.

Acordurile unei me
lodii suave se aud, 
de undeva de pe tera-

să. In jurul meu sur
prind triaturi de fra
ze în mai toate limbi
le pămîntului; oa
meni care au străbă
tut mii de kilometri 
pentru a vedea 
viu" urmele 
matei istorii 
ticei Venejii.

„pe 
zbuciu- 
a an- 

Am sa-

cu cele- 
este fasci- 

pierd în 
de oameni 
vadă Pala- 

Basilica

cu coloanele sale 
beton monolit, mi- 
de porumbei care

oriunde, cu 
recompensei 
seminfe pe 

le mănîncă

Gondole,

așteptind oaspeți...

£

vurat, ca și ei, ima
ginile canalelor și po
durilor acestui 
muzeu, unic în 
me. Am zăbovit 
dreptul multelor
late, sedii de odini
oară ale celebrelor fa
milii venefiene și am 
stăruit îndelung ad-

oraș 
lu- 
în 

pa-

mirînd arhitectura nu 
mai puținelor biserici, 
prețioase comori de 
artă.

Amabile gazde, ita
lienii n-au uitat să 
ne plimbe cu gondo
le, conduse de străne
poții vechilor gondo
lieri. Dar noi, prima 
oară oaspeți ai mare-

lui oraș, nu observăm 
stîngăcia acestor gon
dolieri moderni, căci 
ascultînd „O solo 
mio..." retrăim în i- 
maginatie poveștile 
de dragoste petrecu
te sub clar de lună 
de venefienii secole
lor trecute.

văzut Vene fia!

meu

am

Riscurile
idolilor

p
I A

5I

Criticul

I
LI

EI
I
t

■

podul 
fusese

I
*
1

Pentru că 
similar, a- 
prozaismul

Autoritățile din orășelul 
Ryde, de pe insula Wight, au 
primit de la Londra o circu
lară prin care li se aducea la 
cunoștință că, de acum înco
lo, podul orașului va fi con
siderat monupient istoric și 
arhitectural. Pînă acum ni
mic neobișnuit. Și totuși edi
lii din Ryde au rămas stupe- 
fiați cînd au primit circulara 
cu pricina. Motivul : 
„monument istoric",
distrus cu 18 ani în urmă.

Televiziunea americană
Numeroși americani afirmă 

cu convingere că televiziunea 
este pentru ei principala sur
să de informații. Totuși, un 
sondaj efectuat de Andrew

Aurul

vorbește în pustiu?

WW-.'. -

Aurel DULA

;; : ' -

Stern, de la facultatea de zia
ristică a Universității Cali
fornia, a arătat că noutățile 
difuzate în cadrul emisiuni
lor T.V. le intră telespectato
rilor pe o ureche și le ies 
pe cealaltă. 51 la sută din- • 
tre cei testați și care ascul
taseră în prealabil o emisiune 
de informații au fost incapa
bili să-și amintească măcar 
una din cele 19 știri comuni
cate. In medie, telespectatorii 
au reușit să rețină doar una 
dintre știrile difuzate. Andrew 
Stern a propus ca, în această 
situație, să se renunțe la obi
ceiul de a transmite ultimele 
informații exact în timpul o- 
relor de masă, din motivul că 
omul nu poate 
cruri deodată, 
ori ascultă.

face două lu- 
ori mănîncă,

: ■ f '

...Și atunci I-am în
trebat :

— Ce ai frate-miu? 
Ți s-a înecat vreun 
autobuz sau ți s-a 
gripat delcoul — del- 
coul fiind, tu, amic 
mofluz I

— Să știi că delcoul 
nu se gripează. E- 
ventual explodează. 
Și-apoi eu de aproa
pe 20 de ani sînt șo
fer... Și am senzația 
că-s fraier.

— Numai
— Cum ? 

mă știai mai
— Nuuu 1

explică-mi că 
cult.

— Cu ani în 
Știi, mie mi-s 
copiii. Și mi-amintesc

acum ?(!) 
Adică tu 
de mult ?
Dar hai 

te as-

urmă... 
dragi

Chestie de obraz

Ce ne facem ? Scade producția de aur ! 
După cum relatează agențiile de presă, 
producția mondială a anului trecut a fost 
de 1 450 tone, față de 1 462 în 1971 ! Aceas
ta se datorește diminuării cu 5 la sută a 
extragerii de metal nobil în minele din 
Africa de Sud — cel mai mare furnizor 
de aur al lumii (930 tone în 1972 ’).

S-a furat o cale ferată ?

Nu știam de ce-i amărît
bine că urcau în au
tobuz ia mine pentru 
cîte-o stație, cu-atîta 
animație. Și-n bucuria 
lor copilărească, îi

mulțumeau respectu
os. Și le stătea atî- 
ta de frumos.

— Bine dar
ra normal...

Micro foileton
lăsam fără să plăteas
că... In schimb la co- 
borîre trăiam clipe de 
uimire. Și de fericire. 
Nu pridideam să le 
răspund „cu plăcere", 
„să crești 1 
„pentru puțin", 
crești mare"...

— De ce oare ?
— Pentru că toți

mare",
, „să

asta

ieri

e-

— Da ! Dar 
nu' m-a făcut 
Că de cîtăva vreme, 
obrăznicia în 
geme.
eu am 
atunci 
pleznit 
ră, d,e 
să-mi 
ram

u- 
a ni mal.

unii...
La coborîrc 

intervenit și 
unu’ m-a și 
cu o metafo- 

obrazul... era 
plesnească. E-

de mai mare ha-

cînd mă gîn- 
după ce că 

plătesc, colo, 
de ȘO de bani, 

de...

zul... Și 
dese că 
nici nu 
un bilet
au și apucături 
cum să le spun ? Și, 
dacă mă gîndesc mai 
bine, dacă acum pî- 
nă-s mici nu plătesc, 
se vor învăța și cînd 
sînt mari să facă tot 
așa...

— Bine și cine crezi 
că e de vină pentru 
toată această pricină ?

— Eu, că-i las în 
mașină. Și-mi clăn
țănesc în gură din
ții... Păcat că nu le 
cunosc și părinții I...

De asta se conside
ra oare fraier ami
cul ?

Ion LICIU

I*
I

I*
I*
I
I

„In blocul 19 A de pe strada Unirii din 
cartierul Aeroport există instalație elec
trică dar în casa scărilor nu-i lumină. 
Nici unde. Adică la nici un etaj. Și asta 
Je «n» luni..."

Explicația de mai sus mi-a dat-o un 
prieten pe care-1 întrebasem, văzîndu-i 
vînătăile pe față, cine... „l-a aranjat" ?

Astea-s pastile la nivel de obraz. 
Servite pe întuneric !!

Natura i-a jucat o farsă 
englezului Roy Bisset — el 
seamănă ca două picături de 
apă cu cîntărețul Tom Jones. 
Cu totul împotriva voinței 
sale, Bisset s-a văzut nevoit 
să împartă cu idolul muzicii 
ușoare britanice laurii glori
ei. Intr-o singură săptămină,
adoratorii și adoratoarele Jui 
Tom Jones i-au ferfenițit Iui 
Roy Bisset două vestoane, 
trei cămăși și un număr im
presionat de cravate. Pentru 
a-și îndupleca nedoriții și ne- 
meritații admiratori, s-a gîn- 
dit la un moment dat să 
poarte asupra sa o pancartă 
pe care să scrie „Nu sînt Tom 
Jones". Inutil, fanii nu s-au 
dat bătuți. Exasperat Bisset 
a anunțat că va recurge, pînă 
la urmă, la chirurgia estetică 
pentru a scăpa de această rui
nătoare asemănare.

Administrația căi
lor ferate suedeze 
s-a gîndit la un mo
ment dat să verifice 
stadiul în care se 
mai găsea construc
ția unui drum aflat în 
lucru în sudul țarii. 
Nu mică le-a fost 
însă uimirea inspec
torilor veniți la fața 
locului cînd, , acolo 
unde ar fi trebuit să 
se muncească 
qreu, nu au 
nici urmă de

din 
găsit 
șine,

traverse, vagoane, 
locomotive ș.a.m.d. 
Pînă la urmă lucruri
le s-au lămurit : O 
bandă de răufăcători, 
lucrîițd sub 
le indiferente 
autorităților 
toată vara, a 
tat întreaga 
tie de drum 
a încărcat-o :
oane și a transporta
t-o spre o destinație 
necunoscută.

priviri- 
: ale
locale 

i demon- 
instala- 
de fier, 

în cami-

„Imixtiunea exege- 
filor ar vehicula 
pregnant sentimenta
lismul logvace ce ră
bufnește din poema
tica preferențială și 
indubitabilă a verse
telor tale, 
dadaismul 
nalogînd 
marilor ciraci ai lite
relor, s-ar confunda 
comprehensibil și-ar 
inhiba imperturbabil

aparența la suprafa
ță a versetelor tale 
care țîșnesc cu mult 
peste acuitatea debu
tului."

Aceasta a fost pă
rerea unui amic „cri
tic" după citirea unei 
cronici rimate. Greu 
de priceput și cu pi- 
cioarele-n apă rece. 
Si nu știu dacă o pot 
numi pastilă.

■ ■

A

Apele Atlanticului din apropierea coastelor 
franceze — se spune într-o relatare a Uniunii 
consumatorilor din Franța, publicată de presă 
- devin tot mai „bogate11, în special în mercur. 
Așa se face că consumul de pește constituie 
un mare pericol. Se precizează că în cea mai 

. grea situație se află coastele de la La Rochel- , 
le și din preajma insulei Oleron. Uniunea ci
tată a protestat împotriva neglijenței de 
care dau dovadă întreprinderile care aruncă 
în mare reziduurile industriale, cerînd un con
trol cît mai sever cu ajutorul

apărarea
îndrăgostiților
Poliția din orașul englez 

Aldridge a interzis vînătoa- 
rea în pădurile de Ia mar
ginea urbei. Purtătorul de 
cuvînt al poliției a declarat 
că perechile de îndrăgostiți 
care se plimbă cu „capul în 
nori" prin 
torești trebuie 

puștilor...

REBUS ■ REBUS s REBUS
ORIZONTAL : 1) Depun la C.E.C.; 2) Mare cîștig trimes

trial pe bilete C.E.C.... — ...în obligațiuni! ; 3) Pronume — 
Efectuează o operațiune... — Casa pentru Economii!; 4) Verbul 
personalului oficiilor C.E.C. privind conturile — A da banii 
în casă ; 5) Stă acasă ! — Mai multe în libret (prese.) ; 6) La 
bursă !.. — ...din dobîndă ! — Face gălăgie la curs ; 7) In e- 
conomii! — Oferă cîștiguri pe numere ; 8) Cu ghișeuri C.E.C. 
— In siloz !; 9) Gen de depunere făcut după dorință — Stri
găt în ogradă ; 10) Casă de împrumuturi și păstrare de bani 
(abr.) — Conturi Ia C.E.C.; 11) Tragere la C.E.C. (mase.).

Preferință
5

VERTICAL : 1) Efectuată la cerere de oficiile C.E.C. — 
Un libret C.E.C. ; 2) La oficiile C.E.C. — Colecționar al libre
telor C.E.C. de mică valoare, adevărate enciclopedii; 3) Sat în 
județul Olt — A emite cîștiguri mari pe librete C.E.C. ; 4) 50 
la sută bani! — C.E.C. încurcat... — ...în fișe ! ; 5) A achita 
un C.E.C. — Din economii!... — ...Ia C.E.C.! ; 6) Cîștigul o- 
ferit de C.EC. depunătorilor — monedă veche ; 7) Douăzeci de 
'ei... — ...în parte !; 8) Din economii!... — ...în curind... — 
..la trageri! ; 9) Cecuri Ia purtător...; 10) ...la un depunător ! 
— Se cere onorată în bani sau în cecuri; 11) Verbul restitui
rii de la C.E.C. — Intră în compoziția monedelor.

(Criptografie : 6, 2, 6, 4)

Millva TEODOSE

Moment

(triverb : 8, 5, 7)

poetic
Vasile MOLODEȚ

CEC
5IRIU

Cu hă
(Criptografie :

Fără cuvinte !

Cronică rimată

Desen de C. BARBU

Apropo de fabulă
După o idee din „Urzica" 

fabulă, se zice, că tîlcu-i atestat, 
Că-n miezul lui există un „ce" verificat, 
Un „ce“ care în viață tradus, în fel și fel, 
A cîștigat terenul, nițel cite nițel.
Concretizat în fapte, azi îmi permit, succint, 
In cele ce urmează, nici eu să nu dezmint 
înțelepciunea veche și sensul actual 
(Cu riscul ca „exemplul” să pară chiar banal). 
Acum, de-un cîine-i vprba, ce fuse angajat 
De-un leopard, (cu funcții înalte Ia palat), 
Ce-i propovăduise. în mod pilduitor, 
O amplă perspectivă și-un trainic viitor. 
Spirit lucid și harnic, supusul prea umil 
Simțea, că, dintro-dată. a devenit util. 
Păzind cu strășnicie ce-n pravili era spus 
întruchipase cinstea, de jos și pînă sus. 
In orișice problemă puteai conta pe el 
— Sprinten Ia vînătoare, în vreme grea, fidel _
Din munca lui făcuse cotidian suport. 
Neocolind, la curte, nici cel mai greu efort 
Ba, începuse, bietul, să creadă paradis 
Palatul și grădina, în care sta închis.
Pînă-ntr-o zi... cînd, iată, trist și descumpănit, 
Se pomeni, sărmanul, din „raiu-i“ izgonit. 
Cuprins de „îndoială", intrase în conflict 
Cu-ntreaga-mpărăție, pentru un „interdict". 
Drept care soarta neagră căzuse peste el. 
Și din ditamai cîine ajunse-n post, cățel... 
Cînd pacostea-o simțise de nemai-îndurat, 
A încercat (degeaba) să cate alt climat. 
Dar, observase-n fine, mergind spre-al său ungher. 
Cum zdrăngănea în coadă-i și... un „produs de fier".

I.-au întrebat atuncea, unii, pe leopard. 
De ce îl izgonise pe cîine, lingă gard ? ! 
De ce ? — zise acesta, cu aerul mirat — 
A îndrăznit să latre Ia mine că-s... pătat.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
IDezlegările jocurilor

S. POP

r n i c i e
2, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6)

DE SEZON (criptografie) 
Tineri pe muntele Paring.

acele locuri pi- 
ferite de bătaia

„Magazin41 anterioară

Operativitate

Desen 
de

BCNĂ ZICALA (cripto
grafie) Cine se aseamănă 
se adună.

apărute în pagina

forțelor navale...

Iulian IRIMESCU

Nu-i cronică, aceasta, nici fabulă sadea,
Deși un Iile, anume, tot e cuprins in ea !
(Și-n paranteză fie, cred știe fiecare
Așa-i cîteodată cînd latri-n fața unui care-i mai... mare ! 
Chiar dacă e. „lătratul" atenționare !)

Bătrinul

A VENIT... ORIZON
TAL : 1) Rapiditate; 2) E- 
conomicos ; 3) Melos — RA

C ; 4) Ute — IF — Sta; 
Nima — Email ; 6) Efica- 
— CA ; 7) Rizibilă — S ; 
Aca — Ao — Ila ; 9) Ra- 
— Radar ; 10) Eternitate.

...PRIMĂVARA ORI
ZONTAL : 1) Semnături; 
2) Elevă — Aman ; 3) N — 
Curățare; 4) Imat — Ron 
— L ; 5) Nan — Lan — Pe ; 
6) Aridități ; 7) Tizi — U-
rîți; 8) Ana — Ariniș; 9) 
Țărani — Ață; 10) Ereți — 
Arac.

CO5TU

merge ‘ farul ăsta !... Foto : Ion LEONARD
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capul locului impune o cer
cetare și cunoaștere temeini
că a mișcării muncitorești 
din această parte a țării. 
Procedînd în acest fel și ba- 
zîndu-ne pe documentele 
vremii ce ne-au stat Ia în- 
demînă, ideile călăuzitoare 
ale Iui Lenin pot fi evidenți 
ate într-o formă mai contu
rată în tumultul acțiunilor 
revoluționare ale minerilor 
din Valea Jiului din perioa
da marilor frămîntări socia
le și politice de după primul 
război mondial. După cum se 

Ideile marelui Lenin - mereu vii 
în conștiința celor ce muncesc

știe, factorul favorizant în 
mișcarea muncitorească în 
acești ani istorici, l-a consti
tuit victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie ce 
a fost asociată în cugetul oa
menilor muncii de pretutin
deni cu numele marelui Le
nin. „Ideile Iui Octombrie — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — au stimulat 
spiritul revoluționar al cla
sei muncitoare, al maselor 
largi populare de pe toate 
meridianele globului, răsu- 
nînd ca un îndemn înflăcă
rat la lupta pentru realiza
rea aspirațiilor lor de liber
tate și progres, pentru elibe
rarea socială și națională"..

In asemenea împrejurări 
au luat ființă, în toamna a- 
nului 1918. consiliile și găr
zile muncitorești din Valea 
Jiului, care, punînd stăpîni- 
re pe întreprinderile miniere, 
inclusiv pe puterea militară 
și civilă, au dat dovadă de o 
adevărată maturitate revolu
ționară leninistă în organiza
rea producției și a vieții ob
ștești. Această experiență re
voluționară a fost de mare 
folos muncitorilor mineri 
pentru luptele care au urmat. 
Chiar dacă încercarea lor 
din toamna anului 1918 n-a 
dus la o izbîndă totală, ei 
au ajuns să-și cunoască ma
rea forță revoluționară de 
care dispun, să-și clarifice 
mai bine formele de luptă 
și să-și formuleze mai con
cret revendicările economice, 
sociale și politice.

In anul 1919, din cauza 
condițiilor de mizerie in care 
erau nevoiți^sj muncească și 
să trăiască minerii din Valea 
Jiului, starea de spirit con
tinuă să se mențină agitată. 
In repetate rînduri ei înain
tează Direcției societății și 
Consiliului Dirigent memo
rii cerînd introducerea sala
rizării după timpul lucrat, 
(8 ore de muncă), mărirea 
salariilor, ajutor de boală, 
concedii plătite, reorganiza
rea caselor frățești și aprovi

zionarea cu cele necesare 
traiului etc., față de care or
ganele de conducere se plin- 
geau că : „Organizația socia
listă le pune pretenții ce cu 
o jumătate de an înainte, de 
:nsăși bolșevici au fost pu
se".

Cererile muncitorilor se 
repetă mereu, tocmai pentru 
'ă ele nu au fost satisfăcute, 
iar ..elementele revoluționare 
îndrumă pe muncitori pentru 
a-și susține revendicările, 
tinzînd chiar la cucerirea 
nuferii politice după cum a 
fost în Rusia".

Dintre pretențiile formu

late, o mare împotrivire a 
întâmpinat propunerea venită 
de jos ca toate acordurile 
dintre mineri și patroni să 
fie stabilite de o comisie 
mixtă din care să facă parte 
și muncitori. Patronii explo
atărilor miniere sînt nevoiți 
a recunoaște prin aceasta e- 
coul revoluției din toamna 
anului 1918, așa cum se ara
tă într-un raport: „Mă re
fer în această privință bol
șevismului (anului trecut, 
din Valea Jiului n. n.) 
a cărui excrescență a fost 
controlarea afacerilor pro- 
ducției și expediției de căr
buni a exploatărilor prin 
organele alese din sînul 
muncitorilor, a așazișilor co
misari, urmau apoi comisiu- 
nile pentru stabilirea acor
durilor și în sfîrșit, declara
rea dictaturii proletare".

Elementele revoluționare 
încep să aibă o influență tot 
mai mare asupra muncitori
mii, fapt de care îșî dau sea
ma conducătorii minelor de 
cărbuni din Valea Jiului. 
De teama maselor conduse 
de revoluționari, patronii 
sînt nevoiți să recunoască 
unele revendicări ale munci
torilor. ., De acest pericol ro
șu nu vom putea scăpa alt
fel decît dacă Ie dăm munci
torilor ce li se cuvine de 
drept. împiedicîndu-i însă. în 
același timp, de a ajunge 
prin ele în posesiunea unei 
astfel de puteri, pe care ar 
folosi-o pentru a răstur
na ordinea socială de 
azi" — se arată în raportul 
înaintat Consiliului Dirigent. 
Aceste revendicări, recunos
cute de teama „pericolului 
roșu", cum îl numesc autori
tățile, nu le sînt satisfăcute 
muncitorilor, decît parțial, 
ceea ce duce la noi nemulțu
miri și face ca cererile să se 
repete tot mai des.

Cu ocazia grevei generale 
din toamna anului 1920 au 
fost arestați 19 muncitori 
din Vulcan, 33 muncitori din 
Petroșani-Petrila, 18 munci
tori din Lupeni și 12 din 
Lonea, care au fost trimiși 

pentru judecare la Curtea 
Marțială din Sibiu. Din cei 
arestați, trei muncitori au 
fost condamnați la cîte 10 
ani, 2 Ia cîte 8 ani, 10 Ia 
cîte 5 ani și 2 la cîte 6 ani 
închisoare. Direcțiunea mine
lor din Petroșani nu este 
însă de acord cu aceste con
damnări pe care le conside
ră ușoare. „Se știe că Valea 
Jiului a fost centrul agitați
ilor socîal-bolșevice" — re
cunosc autoritățile — și 
„greva generală n-avea altă 
menire, decît să provoace 
revoluția generală..."

împotriva elementelor co-

muniste își îndreaptă atenția 
organele de reprimare și 
conducerile societăților mi
niere, care căutau pe orice 
cale să Ie înlăture din Valea 
Jiului.

Intr-un memoriu din 27 de
cembrie 1920 se arată că : 
„înaintea grevei, muncitorii 
erau stăpîniți cu desăvîrșire 
de ideile comunismului și 
ale Internaționalei a III-a“. 
„Față de această stare a lu
crurilor, Direcțiunea minelor 
nu avea nici o putere..."

Manifeste, notițe, fotogra
fiile Iui Marx și Lenin etc., 
găsite asupra muncitorilor 
percheziționați și arestați 
sînt alte dovezi grăitoare 
despre spiritul revoluționar 
marxist-leninist de care au 
fost pătrunse masele munci
toare din Valea Jiului. In
tr-un carnet cu cîntece pro
letare revoluționare, pe pri
ma pagină, este scrisă „In
ternaționala" urmată de un 
cîntec despre KarI Marx 
„care prin noi (proletariatul 
n.n.) trăiește mai departe și 
va cuceri lumea întreagă". 
Intr-un calendar de buzunar 
găsit asupra unui miner din 
Valea Jiului sînt cuprinse 
cîteva date biografice despre 
„tânărul Lenin" arătând că în 
orașul Simbirsk, str. „Octom
brie 25", sub numărul 15 e- 
xistă o casă simplă de lemn 
ce nu se deosebește cu ni
mic de celelalte clădiri doar 
că are o placă cu inscripția : 
„Aici s-a născut V. I. Ulia- 
nov la 22 aprilie 1870".

Alături de operele Iui 
’ Marx și Engels, lucrările lui 

Lenin, ideile revoluționare 
ale marelui dascăl al prole
tariatului, au constituit un 
neprețuit tezaur pentru înar
marea oamenilor muncii cu 
știința transformatoare a so
cietății, singura care, apli
cată creator de la țară la 
țară, desființează exploatarea 
omului și asigură fericirea 
și prosperitatea popoarelor.

Casa 
pionierilor
(Urmare din pag. 1)

cursuri de prestigiu (raliul 
Văii Jiului la carting și ciclo- 
cros), vor încununa eforturile 
micilor petrileni, oaspeți nu
meroși ai casei pionierilor.

In vacanța de primăvară, 
perioadă în care aceste insti
tuții au o activitate susținu
tă, se desfășoară o gamă va
riată de activități de către 
toate conducerile caselor pio
nierilor. Cluburile permanen
te, întrecerile sportive, drume
țiile, taberele autofinanțate, 
Carnavalul primăverii, excur
siile atrag un număr mare de 
copii.

Casele pionierilor de pe ra
za municipiului nostru au în
ceput să desfășoare, din ce în 
ce mai bine, și o activitate 
metodică intensă, st’răduindu- 
se să devină, conform cerin
țelor, importante centre de 
sprijinire a muncii pionierești. 
Aici se desfășoară periodic 
întâlnirile și instruirile mem
brilor comandamentelor oră
șenești, patrulelor de circula
ție sau echipelor sanitare. 
Schimburile de experiență în
tre conducătorii cercurilor sa
nitare din școli sau unele ins
truiri ale comadanților ins
tructori, completează evanta
iul de activități ce se organi
zează în casele pionierilor.

Există încă multe posibili
tăți de a spori interesul co
piilor față de toate cercurile, 
ca și de a deveni adevărate 
centre metodice ale muncii cu 
pionierii. Cele mai importan
te ar fi acțiunile de masă ce 
se pot organiza, specific cer
curilor, schimburile de expe
riență între activele pionierești 
ale unităților, o activitate 
sportivă mai susținută, elabo
rarea unor materiale metodi
ce, amenajarea unor cabinete 
metodice funcționale etc.

Dacă interesul copiilor se 
manifestă vizibil față de ac
tivitățile de la casele pionie
rilor, nu același lucru se poa
te afirma despre cel al coman
danților instructori de detașa
mente sau chiar unități. Pu
țini dintre aceștia cunosc ac
tivitatea ce se desfășoară, iar 
și mai puțini sînt cei care cer 
sprijinul în organizarea unor 
activități practice. Cu eforturi 
sporite, atât din partea lucră
torilor de la case cît și din 
partea comandanților instruc
tori, se poate stabili o colabo
rare fructuoasă, fapt care nu 
ar aduce decît cîștiguri în ac
tivitatea pionierească a mu
nicipiului.

Muzica și poeiia
Astăzi, la ora 10, membrii 

clubului muzical de la Casa 
de cultură din Petroșani se 
întâlnesc cu membri ai ce
naclului literar „Meșterul Mii-' 
nole“ care au participat la 
concursul de poezie „Cîntecul 
adîncului" din luna trecută. 
In cadrul întâlnirii se citește 
poezie și se poartă o discuție 
mai largă despre creație și 
posibilitățile expresive ale li
teraturii inspirate din realită
țile Văii Jiului. întâlnirea de 
astăzi face parte dintr-un 
program mai larg de acțiuni 
prin care membrii clubului 
muzical își extind sfera de 
inițiere ieșind din cadrul strict 
al profilului, dîndu-i un ca
racter cultural-educativ mai 
intens.

Maistrul minier — figura centrală 
a producției.

Dar este întotdeauna așa ?
In ierarhia economică, 

maistrul se situează pe pri
ma treaptă a cadrelor de con
ducere. Realitatea ca atare 
este accentuată și de nume
roasele documente de partid 
și de stat, unde se subliniază 
necesitatea îmbunătățirii con
tinue, atît a modului de exer
citare a rolului de conducător 
la locul de muncă, cît și a 
pregătirii profesionale.

Recentul Decret al Consiliu
lui de Stat privind normele 
de organizare a unităților e- 
conomice, prin care se intro
duc forme și structuri cu 
grad superior de funcționali
tate și operativitate accentu
ează îndatoriri sporite cadre
lor medii tehnice, care — 
mai apropiate de locurile de 
muncă-cheie unde se hotărăș
te soart'a producției — își spo
resc dimensiunea aportului și 
eficiența acestuia.

Este oportun să vedem cum 
se încadrează maistrul minier 
din exploatările noastre în a- 
cest rol de conducător și cum 
poate fi utilizat potențialul 
de conducere și de organiza
re al maistrului. Din capul 
locului nu negăm aportul sub
stanțial al majorității maiștri
lor minieri în realizarea sar
cinilor de plan ale sectoarelor 
în care ei activează. Nu sîn- 
tem de acord însă cu activita
tea unor maiștri minieri și cu 
modul în care aceștia se inte
grează în rolul de conducători 
și .organizatori ai producției 
și ai muncii. Vom folosi în 
fundamentarea afirmațiilor pe 
care le facem, unele cazuri de 
maiștri' minieri de la E.M. Dîl- 
ja și există asemenea maiștri 
și la restul exploatărilor mi
niere. Ceî despre care vom 
vorbi, desfășoară o activitate 
de genul:

Ca orice salariat, maistrul 
se prezintă și el la șut, cu cî
teva minute mai înainte de 
începerea schimbului. Unii nu 
fac nici acest lucru, uneori: 
este cazul maistrului Mircea 
Helgiu, de la sectorul I al 
minei.

Urmează perioada de infor
mare a maistrului asupra si
tuației din mină. Cum se face 
această infgrmare ? In gene
ral defectuos ! Maistrul care 
comunică situația din mină 

nu informează corect asupra 
condițiilor reale de la fiecare 
loc de muncă, și maistrul ca
re intră în schimb este pus u- 
neori, în fața altor situații, 
diferite de cele știute... Ase
menea cazuri de transmitere 
eronată sau neconformă cu 
situația reală a locurilor de 
muncă au ca... autori pe mai
strul minier loan Andreica, 
V. Banc, Gheorghe Casian și 
V. Petruș, de la sectorul II.

La sectorul III producție, 
de regulă transmit, artificierii 
situația din mină, cu excep
ția maistrului minier princi
pal Iosif Laszlo, care-și face 
corect datoria, din acest punct 
de vedere.

Aceste informații — reale 
însă ! — sînt absolut necesare 
maistrului pentru a putea lua 
niște decizii corecte încă de la 
pontaj, de la repartizarea 
muncitorilor pe locuri de 
muncă, în funcție de ceea ce 
i se comunică, stabilind pre
liminarul schimbului.

Of, preliminarul ! In jurul 
lui se poartă discuții ore în
tregi, în fiecare zi, și toate 
justificările se caută fiindcă 
nu se realizează schimb de 
schimb... Maistrul de care vor
bim intră în mină, tre
ce (dacă trece...) pe la 
locurile de muncă,, dă „noroc 
bun“ minerilor și îi întreabă 
„cîte vagonete au încărcat ?" 
La ieșirea din mină, uneori 
(nu întotdeauna...) are curio
zitatea să întrebe cît i-a ieșit 
din revir, și așteaptă vagone
tarii de la roluri să-i comuni
ce cîte vagonete au încărcat 
pentru a le înscrie în cartea 
de raport. Cu aceeași eficien
ță, însă, n-ar putea face acest 
lucru direct vagonetarii res
pectivi ? Așa procedează mai- 
ștriii mineri M. Helgiu, I. Di
nu, G. Casian, V. Banc și al
ții. Deci, dacă la totalizarea 
pe locuri de muncă iese „pa
siența" totul e în ordine, pre
liminarul a fost realizat, 
chiar, dacă la recepție nu „ie
se". „Avem rămase în mină", 
spune maistrul. Dacă nu iese 
preliminarul, încep justifică
rile față de șeful de sector etc. 
etc. De cele măi multe 
ori, ca oameni de bună credin
ță, îl credem, și maistrul nos
tru pleacă acasă liniștit, iar 

a doua zi reîncepe revirul.. 
Pînă a doua zi el este liniș
tit, are timp suficient pentru 
odihnă, distracție, își poate pe
trece timpul liber așa cum do
rește. Totalizînd, de pildă, nu
mărul de vagonete raportat 
de maiștri ca încărcate în mi
nă, se constată upele plusuri 
față de cele recepționate din 
cărțile de raport ale maiștri
lor minieri. Procentul de in
corectitudine este în acest caz 
dest'ul de ridicat. Fiindcă a- 
cesta se scrie cu mîna maiștri
lor.

In fond, maistrul pe cine 
induce în eroare și de ce face 
acest lucru ? Sigur, pentru a 
ascunde anumite lipsuri în 
munca sa și pentru a... trans
mite anumite responsabilități, 
ce-i revin lui șefului de sec
tor. Șeful de sector, în schimb, 
cel căruia i s-au pasat nere
gulile, are mai multe schim
buri pe zi, de furcă... Acesta 
trebuie să vegheze și cîte do- 
uă-trei schimburi pentru a 
recupera ceea ce s-a pierdut. 
Cei întrebați de realizarea 
preliminarului sînt directorul 
și inginerul șef. Ei trebuie să 
răspundă de acest lucru. Șe
ful de sector îi liniștește în 
baza raportărilor maiștrilor 
că de „astăzi" sînt toate con
dițiile de realizare a planului 
și pînă a doua zi este perioa
da de acalmie care prevesteș
te noua furtună... Și lucrurile 
se repetă, din nefericire... rit
mic. In loc să se realizeze 
ritmic planul de producție! 
De ce ? întrebarea se pune 
cu atît mai acut cu cît, în 
condițiile de aplicare a noii 
structuri organizatorice, con
tribuția maistrului La bunul 
mers -al extracției se cere să 
crească substanțial. Așteptăm 
răspunsul de rigoare, mai ales 
faptic I

*

Doar două din cele peste 
2 200 de ore să se trateze, la 
școlarizarea maiștrilor, des
pre organizarea superioară ? 
Iată un aspect pe care îl vom 
elucida într-un material vi
itor.

Ing. Ștefan OCTAVIAN —
C. C. P.

• VASILE OU ATU (Lu
peni, st'r. Parîngului nr. 43): 
Potrivit art. 2 din Decretul 
285/60, modificat, beneficiază 
de alocația de stat copiii pînă 
la vîrsta de 16 ani. Există o 
singură excepție cînd aloca
ția se plătește pînă la 18 ani: 
dacă înainte de împlinirea 
vîrstei de 16 ani unul sau 
mai mulți copii ai beneficia
rului de alocație ău contrac
tat' o invaliditate de gradul 
I sau II. Intrucît la data de 
24 august 1972, ați împlinit 
vîrsta de 16 ani, nu mai -aveți 
dreptul la alocație.

POȘTA
JURIDICA

$ CONSTANTIN C. £A- 
PLOIU, (Livezeni): In confor
mitate cu Decretul 411 din 20 
octombrie 1972, beneficiază de 
ajutoare, mamele cu 8 sau 
mat mulți copii sub 18 ani și 
care se află în îngrijirea lor.

Mai beneficiază mamele co
piilor care continuă studiile 
pînă la terminarea acestora 
— cu condiția de a nu se de
păși vîrsta de 25 ani — pre
cum și cei incapabili de 
muncă, indiferent de vîrstă. 
In cazul în care, pe lîngă co
piii pe care i-a născut, mama 
are în îngrijirea sa copii ai 
soțului șău proveniți dintr-o 
căsătorie anterioară ori din 
afara căsătoriei, și aceștia se 
iau în considerare la calculul 
ajutorului.

In consecință, soția dv. care 
are 7 copii sub 18 ani, în via
ță, nu are dreptul la ajutoa
re, conform Decretului 
411/1973.

• TRAIAN TRIFAN (Vul
can, str. Al. Muncii nr. 3): 
Adresați-vă Judecătoriei Pe
troșani, în cauza ce ați avut-o 
cu Kalanyos Ianos, cerînd ho- 
tărîrea dată atunci. In cazul 
în care considerați că nu vi 
s-au acordat toate drepturile, 
aveți posibilitatea de a trimi
te un memoriu motivat Pro
curorului General, în vederea 
introducerii unui recurs ex
traordinar, hotărîrea judecăto
riei fiind definitivă.

JURIST

Să creăm localităților noastre veșminte noi, proaspete, curate!
(Urmare din pag. 1)

aici zgură și alte reziduuri. 
De ce ? Pe cînd trecerea de la 
promisiuni la fapte 7

...Pîrîul Slătioara. punctul 
de reper — podul de la șosea
ua principală. Albia regulari
zată a pîrîului e transformată 
aici în rampă de gunoi. La 
șosea ! In văzul tuturor celor 
care intră și ies din oraș. Nu
mai al edil'ior orașului, nu. Pe 
cînd atît de necesarele și me
ritatele sancțiuni împotriva 
locatarilor din preajmă care 
murdăresc într-un asemenea 
hal fața orașului nostru ? Se 
aude ?

„.Strada Oituzului, blocul III 
In fața blocului — ordine. 
Trandaf;ri agățători, ronduri 
oroaspăt săpate, tufe orna
mentale tinere, iarbă, mă rog, 
frumos I Aduceți la același 
numitor și punctul gospodă

resc din preajmă. tovarășe 
Paul Nicula, în calitatea ce-o 
aveți de președinte al comite
tului de bloc. Prea face „opi
nie separată" așa cum este a- 
cum „înconjurat", pe jumăta
te astupat de tot felul de re
ziduuri. Bineînțeles, cu spri
jinul serviciului salubrității. 
De acord ?

...Strada Independenței. Fru
moasă, Frumoase blocuri, zone 
verzi, vechi și noi, cum sînt, 
între altele, cele din preajma 
blocurilor nr. 12 și nr. 14. 
Multe garduri vii dar și... hîr- 
tii. Tot multe. Oprite printre 
tufele ornamentale, pe lîngă 
trandafiri, pe spațiile verzi. 
Ciudat. Hîrtiile sînt la ora ac
tuală parcă „florile" nedorite 
ale cartierului. Adunați-le, sti
mați* cetățeni, dragi copii! Și 
nu mai permiteți răspîndirea 
lor în viitor „Luați-i de gu
ler" pe cei ce nu vă respectă In fața blocului 39 de pe strada Independenței (Aeroport) locatarii au ieșit de 

cu dimineață la plantarea gardurilor vii.

munca ! întregiți astfel fru
musețea străzii, a cartierului. 
Aveți chiar pe strada dv. un 
exemplu edificator care arată 
că se poate și fără hîrtii. In
cinta blocurilor nr. 43, 39, 41. 
26, 28, 29 unde — între alții, 
au calitatea de președinți și 
harnici gospodari Ion Buzgar, 
Maria și Preda Lixandru, Mi
hai Ionescu și alții — oferă o- 
chilor numai ronduri de flori, 
chenare, pomi ornamentali, 
ordine, curățenie, frumos, să
nătate. Nici o hîrtie ! Astfel

Să mai amintim pe adre
sa cui e fotografia ?

Nu mai amintim. Ne ex
primăm însă dorința tutu
ror locatarilor acelui mini- 
cartier curat, ordonat, unde 
se vede hărnicia gospodari
lor dar care... e străhiit de 
acest morman. Care inco
modează. Pe care-! risipeș
te vîntul în locuințe, în spi
tal...

La orele 14 în data <!'■ 18 
ale lunii curente era ca în... 
ilustrata noastră

Pe cînd reversul 0 !... 

de exemple, și sînt destule în 
cartierul Aeroport, trebuie ur
mate de noi toți, locuitorii o- 
rașului. Pentru că este nece
sar, este folositor să procedăm 
așa și nu invers.

Gospodari 
în ...doua 
ipostaze

Vulcan. La timpul potrivit, 
consemnam în coloanele zia
rului nostru o amplă acțiune 
întreprinsă de cetățenii orașu
lui pe linia înfrumusețării con
tinue a cartierelor cochetului 
oraș de la poalele Strajei. Re
zultatele muncii lor au prins 
contururi dintre cele mai este
tice, plăcute, reprezentative 
pentru dăruirea și pasiunea 
cu care au acționat locatarii 
numeroaselor edificii din car
tierele orașului pentru a da o 
înfățișare nouă, proaspătă de 
jur împrejurul blocurilor. A- 
ceste constatări le-am făcut din 
nou, cu satisfacție, cu ocazia 
vizitei noastre în aceste lo
curi...

Dar, pe lîngă observațiile de 
natura celor de mai sus, cu 
această ocazie ni s-au revelat 
și o serie de „pete negre" pe 
„obrazul" spațiilor din vecină
tatea cîtorva blocuri. Dacă în 
fața blocului D 5 de pe bule
vardul Victoriei erau amena
jate ronduri de flori și peluze 
de iarbă îngrijite, erau bănci 
situate într-un scuar glazurat, 
alături, în spatele blocului D 6 
peluza de lîngă trotuarul de 
acces era presărată cu hîrtii, 
cutii de conserve, pietre. Ace
eași situație am întîlnit-o și 
în vecinătatea blocurilor E 1 
și F, 2 de pe Aleea Muncii : 

„Mustii plantați <■ 
răzleți de altfel), pe pajiștea 
din fața acestora, tronau o su- 

'medenie de hîrtii. pantofi 
seîleiați. cutii de conserve, pie
tre și alte mostre ale... gospo
dăririi.

In antiteză cu cele de mai 
sus. am eăsit o ambianță plă
cută în 'urul blocurilor G 3, 
G 4 (de pe Aleea Muncii), 
blocurilor nr. 4 (str. Republi
cii), B 61 și A 61 (str. Roma
nilor), unde mîna de gospo
dar se vedea peste tot: ron
duri de flori greblate, nivelate, 

împrejmuite cu gărdulețe, spa
ții verzi curate, glastre cu 
flori etc. Deci, în același oraș, 
ipostaze și ipostaze, gospodari 
și... gospodari mai puțin, sau 
chiar deloc ?

Așteptarea 
are o ...limita

Lupeniul — oraș cu locui
tori harnici, cu edili mereu 
preocupați de a face din ur
bea lor o localitate plăcu
tă. An de an, mîna omului 
și-a adus prinosul la între
girea frumosului peisaj apă
rut prin înălțarea blocurilor 
majestuoase, prin trasarea a- 
leilor și străzilor care îmbie 
la plimbare, preocupîndu-se 
de menținerea ordinii și cu
rățeniei, de plantarea arbori
lor ornamentali, îngrijirea 
peluzelor de iarbă, răsădirea 
florilor. Este nota dominan
tă ce caracterizează, în ge
neral, Lupeniul. Dar, în a- 
fara ei, există și cîteva stri
dențe. De ce oare ?

Despre lucrurile bune în
făptuite aici s-a : scris cu 
prilejul raidului nostru în
treprins cu sprijinul cores
pondenților voluntari. De
spre cîteva stridențe vom 
scrie, acum, din dorința e- 
liminării lor, a intensificării 
acțiunilor pornite din iniți
ativa deputaților și edililor 
orașului.

Iată că preocupările lor 
nu sînt suficiente dacă pe 
anumite străzi acestea nu 
sînt susținute de toți cetă
țenii. In cartierele Braia și 
Viscoza am întâlnit multe 
străzi și zone verzi. lipsite 
de arbuști. Acțiunea vastă 
întreprinsă în întreaga ța
ră privind sporirea plantări
lor de pomi (care să contri
buie la îmbogățirea pitores
cului, dar și la ozonificarea 
orașelor) nu are încă, la Lu
peni, ecoul dorit. Străzi ca 
Aleea Liliacului, a Narcise
lor și altele, nu-și justifică 
numele, și odată cu aceasta, 
tradiția de bună gospodări
re a cartierelor noi.

Despre acțiunile gospodă
rești ? Zilnic, atunci cînd

timpul permite, elevii, tinerii 
muncitori și chiar vîrstnici 
pensionari, ies în fața caselor 
cu uneltele de primăvară, sau 
numai cu brațele pentru a 
menține curățenia. Această 
curățenie lasă de dorit doar 
pe străzile mai ascunse la 

LUPENI. Un fragment din „peisajul" dintre str. T. 
Vladimirescu și Parîngului. II înfățișăm spre atenția edi
lilor orașului. O schimbare se impune cu acuitate.

1 Mai — în haine 
de sărbătoare

Să tragem, deci, cîteva concluzii. Există multe 
preocupări din partea cetățenilor cu un înalt’ simț ci
vic, a deputaților și edililor, pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a străzilor, cartierelor și localități
lor noastre. Dar, totodată, există și mult loc pentru 
acțiuni care întârzie să apară, să-și arate rodul. Dacă 
străzile principale, arterele de vază ale orașelor au 
îmbrăcat o haină nouă, nu același lucru se poate spu
ne despre cele periferice. Oare, locuitorii lor sînt mo
bilizați, la acțiunile din centru ? Nu credem !

De acum încolo timpul va fi tot mai prielnic pentru 
asemenea acțiuni. Este necesar ca în această ultimă 
săptămînă a lunii aprilie, printr-o mobilizare gene
rală a cetățenilor la muncă, să fie desăvîrșită prima 
fază a activității de gospodărire și înfrumusețare, ast
fel ca 1 Mai să fie întâmpinat, cu adevărat, în haine 
de sărbătoare!

vedere. Oricum, se lucrează, 
dar mai sînt străzi — în deo
sebi cele mărginașe — așa 
cum arătau și corespondenții 
noștri, pe care e așteptat încă 
cetățeanul, deputatul, edilul...
Dar. orice așteptare are o 
limită.
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Comunicat cu privire 
la cea de-a 62-a ședință 

Comitetului Executiva
al Consiliului de Ajutor

Economic Reciproc
In perioada 17—21 apri

lie 1973, a avut loc la Mosco
va cea de-a 62-a< ședință a 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au participat: 
T. Tolov, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bul
garia, F. Hamouz, vicepreșe
dinte al guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, F. 
Bravo Pardo, viceprim-minis- 
tru al Guvernului Revoluțio
nar al Republicii Cuba, G. 
Weiss, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongo
le, M. Jagielski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polo
ne, Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, P. Valyi, vice- 

■ '‘dinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, M. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de 
F. Hambuz, reprezentantul Re
publicii Socialiste Cehoslova
ce.

In conformitate cu conven
ția dintre C.A.E.R. și guver
nul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, la ședin
ța Comitetului Executiv a 
participat, la examinarea di
feritelor probleme, M. Orlan- 
diei, membru al Consiliului 
Executiv Federal al

Comitetul Executiv 
cutat materialele în 
mele care urmează a 
minate de cea de-a 27-a se
siune a Consiliului de Ajutor 
Economie Reciproc și a adop
tat o hotărîre corespunzătoa
re.

Comitetul Executiv a exa
minat un raport referitor la 
măsurile privind îmbunătăți
rea sistemului de deservire 
tehnică a mașinilor și utila
jelor care fac obiectul livră
rilor reciproce, prezentat de 
Comisia permanentă C.A.E.R. 
pentru 
și a 
membre ale C. A. E. R. 
în baza înțelegerilor 
proce, să încheie, începînd cu 
anul 1973, convenții intergu- 
vernamentale, interdeparta
mentale și alte forme de în-

R.S.F.I. 
a dis- 
proble- 
fi exa-

comerț exterior 
recomandat țărilor 

ca 
reci-

țelegeri cu privire la aseme
nea măsuri. Comitetul Execu
tiv a adoptat condițiile gene
rale de deservire tehnică a- 
mașinilor, utilajelor și altor 
produse și principiile gene
rale ale asigurării mașinilor 
și utilajelor cu piese de 
schimb.

Comitetul Executiv a luat 
cunoștință de informarea Co- 
mitsiai permanente C.A.E.R. 
pentru industria chimică, 
privind stadiul elaborării pro
gramului de perspectivă al 
colaborării țărilor membre a- 
le C.A.E.R. și R.S.F.I. în dez
voltarea producției de îngră
șăminte minerale, drojdii fu
rajere, adaosuri sintetice 
minerale la furaje.

Comitetul Executiv a exa
minat propuneri și a adoptat 
recomandări privind spori • 
rea producției și a livrărilor 
reciproce, în anii 1973—1975, 
a diferitelor tipuri de utila
je pentru industria alimenta
ră.

La ședința Comitetului 
cutiv a fost adoptat un 
gram de perspectivă al 
borării țărilor membre 
C.A.E.R. în soluționarea 
blemelor dezvoltării produc
ției de ambalaje, materiale de 
ambalat și cele mai impor
tante materiale auxiliare pen
tru satisfacerea necesarului 
industriei alimentare. Prin
cipala atenție este concentra
tă asupra folosirii de forme 
mai eficiente de colaborare și, 
în primul rînd, asupra orga
nizării, in perioada 1976-1980, 
a specializării de către ță
rile interesate a .producției de 
ambalaje și materiale de am
balat și asupra creării, în 
anii 1976-—1980, prin eforturi 
comune, de întreprinderi pen
tru fabricarea acestor produ
se.

Călăuzindu-se după hotărî- 
rile celei de-a 26-a sesiuni a 
C.A.E.R., Comitetul Executiv 
a adoptat o hotărîre cu pri
vire la măsurile referitoare 
la perfecționarea în continua
re a activității organelor 
C.A.E.R.

Comitetul Executiv a exa
minat, de asemenea, și alte 
probleme ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice a 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
în legătură cu care au fost 
adoptate hotărîri corespunză
toare.

Ședința Comitetului Execu
tiv s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă.

Și

Exe- 
pro- 

cola- 
ale 

pro-

Q La Sofia, în aula Univer
sității „Kliment Ohridski", a 
avut loc sesiunea științifică 
a Uniunii matematicienilor 
din Balcani, la care au parti
cipat cunoscuți oameni de 
știință din țările 
printre care 
Teodoresou, 
ghe Mihoc și prof. 
Ciucu, rectorul Universității 
București.

semnat, vineri, la Moscova
— informează agenția TASS.

acad, 
acad.

oameni
balcanice, 

Nicolae 
Gheor- 
George

• In stațiunea bulgară 
„Drujba", din apropierea o- 
rașului Varna, a luat sfîrșit 
cel de-al 17-lea simpozion al 
mișcării „Pugwash" care a 
dezbătut tema „Opinia publi
că și securitatea europeană". 

La lucrările simpozionului 
au luat parte oameni de ști
ință din 16 țări între care 
din România.

Și

la 
Și

• La Havana, în prezența 
lui Osvaldo Dorticos Torrado 
și a altor conducători de 
partid și de stat cubanezi, a 
avut Ioc ședința solemnă pri

lejuită de împlinirea a 12 ani 
de la victoria obținută de for
țele armate revoluționare și 
miliția națională revoluționa
ră a Cubei la Playa Giron.

• Un acord cu privire 
transporturile de mărfuri 
pasageri pe căi rutiere între 
Uniuea Sovietică și Franța, 
precum și la tranzitul pe te
ritoriul celor două țări, a fost

al 
al 
de 
în

• Comitetul Central 
Partidului Revoluționar 
Reunificării din Coreea 
Sud a publicat o declarație 
care sprijină rezoluția adop
tată de recenta sesiune a A-

Ultimele știri

Vizita ministrului 
afacerilor externe al României

in

Reuniunea
Consiliului 

de Securitate
l" Forțele patriotice cambodgiene

la numai citiva kilometri de
s-au apropiat

Pnom Penii
BAGDAD 21 (Agerpres). — 

La 20 aprilie a sosit la Bag
dad, într-o vizită oficială, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. ,

Oaspetele român a fost în- 
tîmpinat la aeroport de Murt- 
hada Said Abdul Baqi, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Irak, de subsecretarii 
de stat Shadil Taka și Abdul 
Hussein Al-Jamali, de func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe iraki-

an. A fost 
cu afaceri 
Socialiste 
Vișinescu.

Au fost 
zentanți ai 
tic.

de față însărcinatul 
a.i. al

România,
Republicii 
Vladimir

și repre- 
diploma-

★

In drum spre Bagdad, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei a făcut o escală la A- 
te.na, unde a avut o întreve
dere amicală cu Fa;don-An- 
ninos Kavalieratos, ministrul 
supleant al afacerilor externe 
al Greciei.

NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate, care și-a reluat, sîmbă 
tă la ora 16,00 GMT, dezbate
rile consacrate plîngerii liba
neze privind raidurile coman 
dourilor israeliene de la 10 
prilie, la Beirut și Saida, a 
doptat, cu 11 voturi pentru 
patru abțineri, un proiect 
rezoluție franco-britanic.
cumentul amintit în îltima sa 
formă „condamnă atacurile 
militare repetate întreprinse 
de Israel împotriva Libanului 
și violarea de către Israel a in
tegrității teritoriale și a su
veranității Libanului", precum 
și „toate actele de violență 
care pun în pericol sau duc la 
pierderea de vieți omenești 
nevinovate".

a-
a-
?' 

de
Do

Protocol româno-algerian
ALGER 21 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite: In urma
convorbirilor care au avut loc 
între o delegație a Ministeru
lui Comerțului Exterior din 
România și o delegație a Mi
nisterului Comerțului din Al
geria, vineri a fost semnat la 
Alger, un protocol privind lăr-

girea listelor de mărfuri care 
fac obiectul schimburilor co
merciale dintre cele două țări 
pe anul 1973. Potrivit prevede
rilor noului protocol, schimbu
rile comerciale româno-alge- 
riene pe anul în curs vor spo
ri cu circa 20 la sută față de 
listele inițiale prevăzute pen
tru 1973, în acordul comercial 
pe termen lung.

Declarația Comitetului de luptă
pentru eliberarea deținuților

politici și restabilirea
democrației în Haiti

PORT AU PRINCE 21 (A- 
gerpres). — Regimul dictato
rului Jean-Claud Duvalier 
promovează o politică de ex
terminare fizică a tuturor 
prezentanților opoziției,

re- 
a 

transformat închisorile în „fa
brici ale morții", femeile, băr
bații și copiii aruncați în în
chisori sînt condamnați la 
moarte sigură — se arată în
tr-o declarație dată publîcită-

dunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene în legătură cu 
încetarea amestecului străin 
în afacerile interne coreene.

£$ La Moscova a fost dat 
publicității lin comunicat al 
Direcției centrale de statisti
că privind îndeplinirea pla
nului producției industriale pe 
primul trimestru al anului 
1973. Producția industrială a 
U.R.S.S. — se spune în comu
nicat — a crescut cu 6,4 Ia 
sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

@ Liau Cen-gi, conducăto
rul delegației Asociației de 
prietenie China—Japonia, și 
alți membri ai delegației chi
neze aflate în vizită la To
kio, au avut, vineri, o între- 
yedere cu Kenzo Kono, preșe
dintele Camerei Consilieri
lor a Parlamentului nipon.

O La Cape Kennedy a fost' 
lansat, cu ajutorul unei ra
chete purtătoare de tip „Del
ta", un satelit canadian de 
telecomunicație „Anik-2“.

PNOM PENH 20 (Agerpres). 
—- Vineri, forțele patriotice 
cambodgiene au continuat o- 
fensiva din zona Pnom Penh, 
apropiindu-se, în unele punc
te, la numai cîțiva kilometri de 
oraș. Astfel, spre sfîrșitul zi
lei, linia frontului ajunsese la 
numai 2,5 km de suburbia su
dică Takhmau a orașului, iar 
pe ansamblul întregului tea
tru de operațiuni militare din 
jurul capitalei, un inel de în
cercuire realizat, cu efective 
importante, de forțele patrio
tice, a accentuat izolarea gar
nizoanei din Pnom Penh.

In tot cursul zilei de vineri, 
aviația S.U.A. a continuat 
bombardamentele tactice în 
zona capitalei khmere,

fără a

for- 
îm- 

în 
Pnom

ții de Comitetul de luptă pen
tru eliberarea deținuților po
litici și restabilirea democra
ției în Haiti.

In închisorile din Haiti — 
se arată în declarație — zac 
sute de luptători pentru drep
turi cetățenești. Mulți dintre 
tovarășii acestora au murit 
din cauza foamei, bolilor sau 
au fost schingiuiți din ordinul 
lui Jean-Claud Duvalier. Pa- 
trioții haitieni care se opun 
actualului regim sînt extermi
nați chiar în închisori, în pre
zența tovarășilor lor de idei. 
Autoritățile polițienești terori
zează familiile celor arestați, 
încearcă sg înfrîngă voința lor 
de luptă. Cei care au scăpat 
de tirul armelor — se arată, 
în continuare, în declarație — 
mor în închisori din cauza 
foamei și a bolilor.

Premierul desemnat si Australia
al Libanului continuă

consultările pentru formarea
noului guvern

Franța 
acord

BEIRUT 21 (Agerpres). — 
Premierul desemnat al Liba
nului, Amin Hafez, a avut, vi
neri seara, o întrevedere de 
trei ore cu președintele Su
leiman Frangieh, consacrată 
discutării unor probleme pri-
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PETROȘANI — 7 Noiem 
brie ; Poliția mulțumește ; 
Republica : Anul carbonari 
lor ; PETRILA: Fuga e să
nătoasă; LONEA — Minerul: 
Fuga e sănătoasă ; ANI
NOASA : Dacă e marți e 
Belgia; VULCAN: Bulevar
dul Romului ; LUPENI — 
Cultural : Filiera ; Muncito
resc; Despre dragoste.

LUNI 23 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vara bărbaților : Re
publica : Tora 1 Tora! Tora!; 
PETRILA: Fuga e sănă
toasă; LONE A — Minerul: 
Explozia ; ANINOASA: Da
că e marți e Belgia; VUL
CAN : Doamna și vagabon
dul; LUPENI — Cultural ; 
Anul carbonarilor ; Munci
toresc : Despre dragoste.

dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 I- 
lustrate muzicale; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazi- 
nului femeilor; 10,30 Succe
se ale discului — muzică 
ușoară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 11,35 Formații de mu
zică ușoară; 12,00 De toate 
pentru toți...; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Parada vedete
lor; 14,00 Unda veselă; 14,30 
Șlagăre, șlagăre; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Albumul 
interpreților de muzică popu
lară — frații Ion și Ștefan 
Petreuș; 15,20 Azi, în Româ
nia; 15,30 Duete din opere
te românești; 15,45 Cîntecul 
e pretutindeni; 16,30 Sport 
și muzică; 19,00 Radiojurnal; 
19,15 Estrada duminicală ; 
20,45 Consemnări; 22,00 Ra
diojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,50 Moment poe
tic: 23,00 Ora dansului; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

19,00

19,20

ti-

Cravatele roșii j
Viața satului;
Emisiune în limba 
maghiară ;

De strajă patriei ;
Album duminical;
Film serial pentru
neret — Tunelul timpu
lui. (Episodul HI) , 
Vetre folclorice — Ma
ramureș ;
Un titan al gîndirii și 
al acțiunii revoluționa
re t V. I. Eenin ;
1001 de seri ;
Telejurnal — Săptămî- 
na politică internă și 
internațională în ima
gini :

Reportajul săptămînii ;
Film artistic — Gas- 
Oil (Producție a studi
ourilor franceze);
Selecțiuni din festiva
lul de muzică ușoară 
de la San Remo •,

22,20 Telejurnal;
22,30 Duminica sportivă.

20,00

20,05
18,50

19,10

20,10
20,30

22,00

20,45

21,30

Scena — Emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală ;

1001 de seri ;

Telejurnal ;

Cîntecul săptămânii ;

Ancheta T.V. ;

Roman foileton — Cin- 
tec la apusul soarelui 
(Ultimul episod);

Revista literar-artistică
T.V.;

22,30
22,50 Luminile rampei.

24 de ore ;

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

in- 
de

+Maximele : Petroșani
11 grade ; Paring + 3 grade.

DUMINICA, 22 APRILIEDUMINICA 22 APRILIE

PROGRAMUL 1. 6,00 Bule
tin de știri;. 6,05 Concertul

8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv;

LUNI 23 APRILIE

Minimele: Petroșani + 3 
grade ; Paring — 3 grade.

17,30

18,00
18,05

Curs de limba france
ză — Lecția a 51-a i re
luare) i
Telex ;
La ordinea zilei; — Azi 
județul Arad ;
Căminul;

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE ; Vreme 
chisă. Temperatura în 
dere. pe alocuri se vor 
nala precipitații slabe 
formă de averse. Vînt
cu intensificări din sectorul 
sudic.

«

în- 
scă- 

sem- 
sub 

slab

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

vind formarea noului guvern 
al țării. La încheierea 
birilor, Amin Hafez a 
că au fost examinate 
generale" ale noului 
dar că numele membrilor a- 
cestuia nu au fost încă stabi
lite. El a menționat, potrivit 
agenției United Press Interna
tional, că desemnarea persona
lităților care vor face parte 
din noua echipă ministerială 
ar putea interveni pînă sîmbă- 
tă noaptea sau la începutul 
săptămînii viitoare.

convor- 
declarat 
„cadrele 
cabinet,

(Urmare din pag. 1)

ani, și exportăm de 50 de ori 
mai mult.

Vizitînd fabrica ai zice că 
i se spune impropriu „fab-i- 
că“, pentru că de fapt ai 
de-a face cu un adevărat 
combinat unde își desfășoa
ră activitatea circa 5 000 de 
salariați, care realizează 
producție anuală în 
de 3 miliarde 
drept vorbind, 
combinate sau fabrici 
cu nume de rezonanță, 
noscute peste tot, dar a că
ror producție are o valoa
re mult mai mică decît 
cea obținută de fabrica de 
medicamente din Kobanya.

Un astfel de colos îți la 
să o impresie de neuitat 
Treci prin laboratoare si 
privești prin fereastră oa
menii îmbrăcați aidoma -îs- 
tronauților. care lucrează în 
camere închise ermetic. Ii 
vezi ca într-o vitrină uriașă 
Nu-ți poți da seama dacă 
sînt tineri sau vîrstnici. Le 
vezi doar ochii și dacă vrei 
să vorbești cu una din per
soanele aflate în aceste .la
boratoare" relativ m.’ci, pui 
mina pe un telefon, 
află agățat în fața 
laborator și începi 
sația.

Inginerul-șef al 
Lajos Pillich, m-a i 
că înainte de intrare în 
ceste secții fiecare persoană

o 
valoare 

forinți. La 
am văzut 

mari 
cu-

care se 
fiecărui 
con ver

fabricii, 
informat 

a-

PARIS 
Franța și 
juns la un acord în problema 
experiențelor nucleare fran
ceze din sudul Oceanului Pa
cific aflată în litigiu între cele 
două țări, — informează agen
ția France Presse, citînd co
municatele date simultan pu
blicității, vineri, la Paris, la 
încheierea vizitei ministrului 
australian al justițfei, Lionel 
Murqh.y, de Ministerul de Ex
terne al Franței și 
da Australiei.

Singurul punct 
subscris guvernul
fost organizarea unor întîlniri 
între specialiștii francezi și

21 (Agerprcs). — 
Australia nu au a-

de ambasa-

la care a 
francez a

își lasă hainele „de stradă" 
în vestiar, trece printr-o ba
ie, apoi își pune echipamen
tul special — care, așa cum 
arătam mai sus, seamănă cu 
unul de astronaut și abia du
pă aceea intră în secții, unde

izbuti să ușureze situa
ția trupelor lonnoliste.

★
Intensificarea ofensivei 

țelor patriotice khmere 
potriva capitalei are loc 
condițiile în care, la
Penh, continuă criza politică 
declanșată de recenta demisie 
a guvernului, Lon Noi fiind 
confruntat cu cereri ale opo
ziției politice, a căror accepta
re — în schimbul participării 
liderilor partidelor de opoziție 
la un guvern de coaliție — ar 
echivala cu o dominare a opo
ziției în preconizatul „Consi
liu director" menit să asigure 
orientarea aparatului de stat 
al regimului de la Pnom Penh. 
După cum relatează agenția 
Reuter, în situația de criză 
actuală, generalul de brigadă 
Lon Non, fratele „președinte
lui" Lon Noi, devenit extrem 
de nepopular în cercurile po-

litice, datorită unei nemăsu
rate dorințe de putere, a „ac
ceptat" — sub evidenta presi
une politică a opoziției — să 
părăsească țara, cu o destina
ție necunoscută. Totodată, pur
tători de cuvînt lonnoliști și 
americani au dezmințit ® a- 
firmație a postului de radio 
de la Pnom Penh, care anun
țase că generalul Lon Non a» 
fi fost însărcinat cu o misiu
ne oficială la Washington.

★
HONOLULU 21 (Agerpres). 

— Înaltul comandament ame
rican din Pacific a anunțat, 
vineri, că două avioane ale 
forțelor ac 'ene americane, de 
tipul „F-4 Phantom", au fost 
date dispărute în timpul unei 
misiuni în Cambodgia. Un 
purtător de cuvînt al coman
damentului a refuzat să preci
zeze dacă cele două aparate 
de zbor au fost doborîte.

Raportul anual privind
relațiile Statelor Unite

cu străinătatea
WASHINGTON 21 — Cores

pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Secre
tarul de Stat al S.U.A., Willi
am Rogers, a înaintat Congre
sului raportul anual • privind 
relațiile politice, economice, 
comerciale, culturale și tehni
co-științifice ale Statelor Uni
te cu străinătatea.

Raportul subliniază faptul 
că, în anul 1973. „S.U.A. sînt 
angajate într-o, seric de impor
tante negocieri politice și eco
nomice". Transformările inter
venite în relațiile cu R. P Chi
neză sînt caracterizate ca un 
nou început în raporturile din
tre cele două țări, o contribu
ție la îmbunătățirea climatului 
politic. în întregul continent 
asiatic In ce -privește relațiile 
cu U.R.S S . se apreciază câ 
întîlnirea la nivel înalt de la 
Moscova a dus bazele „unei 
noi ere de eforturi eomune so- 
vieto-americane" Subliniind 
semnificația vizitei președin
telui S.U A. în TT'r’SS. rapor
tul evidențiază că „la Mosco
va președintele Nixon si se
cretarul general al P C U S.. 
Leonid Rreinev. «-au ansraișit 
ca cele două țări «ă recunoas
că egalitatea suverană a tu-

nu au ajuns la un 
experiențelor nucleare

cei australieni „pentru conti
nuarea schimburilor de păreri 
asupra gradului de radioacti
vitate provocat de experiențe
le nucleare ale Franței", pre
cizează comunicatul Ministe
rului de Externe

„Este clar că guvernul fran
cez nu acceptă să înceteze ex
periențele nucleare", informea
ză, la rîndul său. textul publi
cat de ambasada Australiei. 
El precizează că Parisul nu a 
acceptat să furnizeze autorită
ților de la Canberra nici o 
informatic asupra datelor vi- 
itoareloi- exncr’^ntp «î ni-t în 
legătură cu puterea explozi
ilor.

precizează inter- 
— exportă an de 
multe produse, 
dacă cineva sa 
să măsoare lun-

oa — îmi 
locutoarea 
an tot mai

Nu știu 
încumetat
gimea conductelor care sînt 
instalate în acest combinat

Fabrica de medicamente
din Kobănya

totul, începînd cu aerul, es
te sterilizat. Și ori de cîte 
ori o persoană părăsește- a- 
ceste secții-laborator, la re
întoarcere trebuie să facă 
neapărat baie.

— In prezent, spunea di
rectoarea fabricii) realizăm 

• în fabrică peste 300 de mate
rii de bază și medicamente. 
Ne-am specializat mai cu 
seamă în producția de hor
moni, pe care-i obținem pe 
cale sintetică. Facem cal
mante somnifere și 
Ies vitamina B„, în 
ția căreia ne situăm 
mul loc în lume.

Cea mai mare parte 
producție este destinată 
portului. In R.omânia, fabri-

a-mai 
produc-
pe pri-

din 
ex-

gigantic. Sînt aici montate 
zeci și zeci d,- kilometri de 
conducte de toate dimensi
unile. In secțiile de sinteză, 
abia dacă înt.îlnești oameni. 
Doar ici, colo, cîte unul care 
supraveghează procesul qe 
producție. Te și întrebi, pe 
bună dreptate, unde lucrea
ză aici 5 000 de oameni?

Mă însoțește prin acest la
birint de conducte un tînăr 
chipeș, cu o mustață strălu
citor de neagră. Cunoaște 
fiecare colțișor din fabrică 
și pe toți cei care ne ies în 
cale. Pentru fiecare are 
cuvînt. Tînărul care 
însoțește este secretarul 
mitetului de partid din 
brică. Cunoaște cu lux

un 
mă 
co- 
fa- 
de

turor statelor, să nu pretindă 
nici un fel de drepturi speci
ale sau avantaje în afacerile 
internaționale și să caute să 
promoveze condiții în care • 
nici o țară să nu formeze obi
ectul intervenției din afară în 
afacerile sale interne. Aplica
rea deplină a acestor princi
pii reprezintă elementul cen
tral pentru realizarea destin
derii, dorită în prezent de o 
mare parte a omenirii".

Raportul relevă, de aseme
nea, îmbunătățirea climatului 
european Convocarea confe
rinței general-europene — se 
spune în raport — poate con
stitui un prilej excelent de a 
lărgi cadrul relațiilor atît din
tre Europa și S.U.A., cît și al 
relațiilor inteyouropone.

Raportul afirmă că S.U.A. 
anticipează realizarea, îni 
cursul anului curent, a unor 
progrese semnificative în re
lațiile cu statele Europei de 
est De la vizita președintelui 
Nixon în România în anul 
1969 — relevă raportul — s-au 
înregistrat îmbunătățiri con
cret'' în relațiile cu această 
tară" De asemenea, s-au îm
bunătăți! relațiile eu Polonia șl 
Ungaria în domeniul comerci
al. '■'wsiilar. în cooperarea ști
ințifică și tehnologică și trt 
contactele culturale".

Raportul trece în revistă 
alte evenimente ale anului tre
cut care au contribuit la 
strîngerea relațiilor româno- 
americane. între care semna
rea, în decembrie, a celui mai 
complet acord de schimburi 
si cooperare din istoria rela
țiilor bilaterale. Guvernul a- 
merican — se afirmă de ase
menea în raport — va conti
nue să srmiîîne legislația care 
să permită exnorturilor româ
nești să intre în Statele Unite 
conform normelor clauzei na
țiunii celei mai favorizate, 
soeră ca această legislație 
fie adontată de Congres 
anul 1973.

Raportul subliniază, de
semenea, semnificația semnă
rii Acordului nrivind încetarea 
războiului si restabilirea păcii 
în Vietnam, trece în revistă 
alte preocupări în domeniul 
noliticii externe americane — 
între care ■"îitr.-'-ele negocieri 
din cadrul GATT.

ȘÎ 
să 
în

a-

amănunte istoricul fabri
cii, producția realizată în 
fiecare zi, și mai cu seamă 
oamenii. Ori de cîte ori vre
unul are un necaz sau «>i bu
curie îl caută pe Gyorgy 
Bergsmann, pentru a-i îm
părtăși bucuria sau necazu
rile, și a-i cere ajutorul în 
rezolvarea unei probleme.

De la acest tînăr am a- 
flat că în fabrică lucrează 
un număr mare de specia- 
liști și cadre cu studii medii. 
Iată cîteva cifre : 10 la sută 
din salariați au studii supe
rioare ; în fabrică există și 
o bază proprie de cercetare 
care în ultimul deceniu a 
realizat și asimilat jumătate 
din actuala producție a fa

bricii.
Vizitînd fabrica din Ko- 

banya. îți poți face o imagine 
despre dezvoltarea pe care 
a luat-o în R.P Ungară pro
ducția de medicamente In 
prezent producția farmaceu
tică este de peste 8.) de ori 
mai mare decît 
tă în urmă cu 
.garia producînd 
tă din exportul 
mente din lume 
aproape toate 
mc, 
le 
che 
tia 
ar 
sînt expediate 
în valoare de 
liarde forințî

inclusiv
țări care

tradiție
de medicamente 

fi Elveția.

rea reali za- 
20 ani, Un- 
azi 5 Ia su
le medica- 
Anual. spre

țările din lu- 
spre ace- 
au o ve

in produc- 
cum 

Suedia, etc., 
medicamente 

peste 1,2 mi- 
valută.
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