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CALIFICAREA
cerință expresă

a sporirii
producției de cărbune

• Rezultate bune, dar... • Avem asigurată pers
pectiva ? • Există preocupări constante din partea 
tuturor factorilor de răspundere ? • Este califica
rea mereu adaptată la ritmurile producției ?

Practica vieții economice a 
eferit nu o dată situații din
tre cele mai paradoxale : pre
liminarul unui sector nereali
zat din cauza lipsei nejustifi
cate a unui artificier, utilaje 
și instalații care au necesitat 
importante fonduri de investi
ții puse în funcțiune cu întîr- 
ziere sau exploatate nerațional 
din cauza lipsei personalului 
de deservire competent. Enu
merarea nu e necesar să fie 
continuată, deoarece ideea ur
mărită se desprinde cu ușurin
ță : ansamblul economiei noas
tre și, implicit, activitatea mi
nelor din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului a atins un grad 
de complexitate ridicat, carac
terizat prin indicatori tehnico- 
economici intensivi care recla
mă un înalt nivel de pregăti
re profesională din partea tu
turor salariaților.

Toate aceste cerințe sînt o 
ilustrare fidelă a recomandă
rilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta- 
rea rostită la încheierea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a. c. de 
a se asigura o corelare optimă 
a planurilor de școlarizare cu 
nevoile reale ale 
productive, de a se 
temeinică pregătire 
naiă a muncitorilor 
se vor încredința utilaje 
înaltă tehnicitate.

„Procesul de învățămînt des
fășurat în unitățile Centralei 
cărbunelui Petroșani — ne de
clară ing. loan Codrea, din 
cadrul serviciului salarizare, 
personal și învățămînt — a 
cunoscut, în ultimii ani, un 
continuu proces de maturiza
re. caracterizat prin constitu
irea în cadrul fiecărei între
prinderi a unor compartimen
te specializate încadrate cu 
cadre cu studii medii și supe
rioare de 
setnenea, 
programe 
cursurile

Evident, ne aflăm în fața 
unor realizări meritorii, la 
care am mai adăuga diversi-

unităților 
asigura o 
profesio- 
cărora li 

de

specialitate. De a- 
au fost întocmite 
analitice pentru 

aprobate".

ficarea gamei de meserii asi
milate prin aceste cursuri (18 
in 1972, față de 6 in 1968) in
cluderea în planurile de învă
țămînt a unor meserii noi 
conforme cu sporirea dotării 
tehnice (mecanizator minier, 
lăcătuș, ajustor de banc, vul- 
canizator, macaragiu etc.), 
precum și creșterea ponderii 
unor meserii legate direct de 
mecanizarea proceselor tehno
logice din subteran (lăcătuș și 
electrician de mină, mecanici 
pentru locomotivele de mină 
și altele).

Realizări de ansamblu, evi
dent bune. Dar, să fie acesta 
singurul aspect al problemei ? 
Din păcate, o analiză mai a- 
tentă este de natură să releve 
și realități mai puțin îmbucu
rătoare, a căror neglijare im
plică riscul de a umbri rezul
tatele bune obținute.

In primul rînd nu se poate 
trece cu vederea faptul că, 
pe ansamblul bazinului, pla
nul de școlarizare pentru 
cursul de mineri gradul II este 
aproximativ constant în ulti
mii 5 ani. Numărul absolven
ților acestui curs este în scă
dere, reprezentînd în 1971 doar 
75 la sută din cifra corespun
zătoare a anului 1969. Aceasta, 
în condițiile în care conducă
torii unităților miniere au a- 
rătat în nenumărate rînduri 
că la nivelul brigăzilor se re
simte lipsa unor conducători 
competenți, a minerilor expe
rimentați, buni organizatori 
ai procesului de producție, ca
pabili să conducă colectivul 
din subordine spre performan
țe înalte. Se naște în mod fi
resc întrebarea : neasigurarea 
sub aspect cantitativ și cali
tativ a rezervei de cadre mi
nerești este compatibilă cu 
perspectiva creșterii rapide a 
producției de cărbune a ba
zinului ?

Un alt aspect nu tocmai îm
bucurător este creșterea deca
lajului între numărul cursan-
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plecării din San Marino

Qfn udim/dțtatea, •>

Sîmbătă dimineața s-a înche
iat vizita oficială a președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Re
publica San Marino, la invita
ția căpitanilor regenți Frances
co Maria Francini și Primo 
Bugli.

Opinia publică sanmarineză 
a urmărit cu profundă satis
facție și deosebit interes des
fășurarea acestei vizite atît de 
rodnice, eveniment remarcabil 
ce deschide o etapă nouă, de

istorică însemnătate, 
luția relațiilor de 
dintre cele două 
re.

Schimburile de 
vel înalt au pus 
lumină progresele 
obținute, în ultmii ani, în pla
nul raporturilor bilaterale, pre
cum și voința comună de a le

■ extinde și diversifica în toate 
domeniile. Ele au reliefat, tot
odată, hotărîrea ambelor părți 
de a-și conjuga și mai strîns 
eforturile, de a-și aduce o con
tribuție activă la instaurarea

în evo- 
colaborare 

țări și popoa-

vederi la ni- 
pregnant în 
' importante

în lume a unei politici bazate 
pe deplina egalitate în drep
turi a statelor, pe respectul 
independentei și suveranității 
naționale, la realizarea securi
tății pe continentul nostru, la 
edificarea unui climat de .pa
ce, înțelegere și cooperare.

In cursul vizitei, am fost 
martori la primirea călduroa
să, sărbătorească, făcută con
ducătorului României socialis
te, Strălucirea ceremoniilor o- 
ficiale,- înaltele onoruri de

(Continuore în pag a 4-a)

Ing. Bujor BOGDAN

Plecarea spre patrie

Ciampino-Vest. Este 
ora locală. Clădirea 
este împodobită 
de stat ale

cu
Italiei și

a conduce
Consiliului

pe , pre- 
de Stat

ROMA 26 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Sîmbătă, 26 mai 1973. A- 
er exportul 
ora 15,00 
aerogării 
drapelele 
României.

Pentru 
ședințele
a) Republicii' Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, la a- 
eroport au venit președintele 
Consiliului de Miniștri. Giulio 
Andreotti, consilieri ai pre
ședintelui Republicii Italiene,

deputați, senatori, alte oficiali
tăți civile și militare.

Sînt de față lacob lonașcu, 
ambasadorul României la Ro
ma, membri ai Ambasadei și 
Agenției Economice a țării 
noastre, conducerea „Bibliote
cii române" din capitala Itali
ei.

Au venit, totodată, să-l sa
lute pe șeful statului român 
ambasadorul Italiei la Bucu
rești, Antonino Resti-vo, pre
cum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Se intonează 
stat ale Republicii I 
România și Republicii

Președintele

imnurile de 
Socialiste 

i Italiene. 
Nicolae

Ceaușescu și primul 
Giulio Andreotti trec 
tă garda de onoare, 
tele Consiliului de Miniștri îl 
conduce, apoi, spre avion pe șe
ful statului român. La scara a- 
eronavei mulțumește încă o 
dată pentru vizita făcută și u- 
rează un călduros drum 
bun președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 15,30, aeronava prezi
dențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre patrie. Pînă la gra
niță, avionul special românesc 
este escortat de reactoare ale 
tortelor aeriene ale Italiei.

ministru 
în revis- 
Președin-

înapoierea în Capitală

ÎNTRECEREA continua in ritm susținut, rodnic
Colectivele de muncă din Valea Jiului continuă în ritm susținut, întrecerea 

declanșată în acest an — anul hotăritor al înfăptuirii cincinalului înainte de ter
men — pentru sporirea continuă a producției, pentru obținerea unor rezultate eco
nomice tot mal superioare. Un impuls nou este dat activității laborioase a oame
nilor muncii, în aceste zile, de apropierea aniversării eliberării patriei, a zilei de 
23 August.

La redacție ne-au sosit noi vești despre străduințele depuse și rezultatele ob- 
colectivelor de muncă 
a activității economi- 

socialiste.

tinute în această întrecere, rezultate care reflectă hotărîrea 
de a nu-șl precupeți eforturile pentru continua îmbunătățire 
ce, pentru dezvoltarea în ritm accelerat a societății noastre

Asigură viitoarele 
capacități de producție

Colectivul sectorului 
investiții al minei Vulcan 
preocupă ca, în cinstea zilei 
de 23 August, să realizeze 
integral planul fizic al lu
crărilor miniere de investi
ții, continuînd seria succese
lor obținute în perioada pri
melor patru luni din acest 
an, cînd a obținut- un plus de 
avansare de 98,5 ml.

In galeria transversală de 
la orizontul 420, săpată în sco
pul deschiderii rezervelor din 
blocul IX și creării legăturii 
între puțurile 6 și 
rii din brigada lui 
Buță, conduși pe 
de Eremia Ioniță,

(ip 
se

10, mine-
Gheorghe 
schimburi
Costache

Buță, Gheorghe Crețu și Ioan 
Becheru, au depășit cu 0,25 
mc/post productivitatea li- 
zică planificată, obținînd o 
avansare de 3 ml pest’e pla
nul primelor două decade din 
luna curentă. O altă brigadă 
este cea condusă de Gheor
ghe Cioiu căreia îi revine o 
sarcină de mare răspundere 
și pricepere: accesul la sta
ția de pompe și stația trafo 
de la orizontul 420 — lu
crări ce vor deservi abata
jele din blocul I al cîmpului 
minier Vulcan pentru a că
ror executare, la timp și de 
bună calitate, brigada se pre
ocupă zi de zi.

Sporuri 
de extracție

de Dumi- 
de la 

extras 
față de

Brigada condusă 
tru Bălășcău. 
mina Dîlja, a 
pînă ieri, în plus 
sarcina -perioadei trecute din
luna curentă, 200 tone căr
bune, spor de producție rea
lizat pe seama creșterii pro
ductivității fizice în abataj 
cu 750 kg/post.

Producția suplimentară ex
trasă de această brigadă la 
un loc cu cea realizată de 
brigăzile conduse de Vasile 
Buta și Vasile Sidorov situ
ează sectorul II al minei, din 
care fac cu toții parte, pe lo
cui II. al întrecerii dintre co
lectivele sectoarelor produc

tive ale minei cu un plus de 
cărbune de 121 tone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat sîm
bătă în Capitală, după vizitele 
oficiale întreprinse la invitația 
președintelui Italiei și a căpi
tanilor regenți ai Republicii 
San Marino.

Șeful statului român a fost 
însoțit de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, de consilieri și experți.

Eveniment remarcabil, cu 
profunde semnificații, deschi- 
zînd generoase perspective 
dezvoltării in planuri superioa
re a relațiilor de prietenie din
tre poporul român și popoare
le italian și sanmarinez, vizita 
se înscrie, totodată, ca o preg-

în pag, a 4-a:

Comunicat
comun

cu privire la vizita 
oficială in Italia a 
președintelui Consi
liului de Stat al Re
publicii Socialiste 
România, Nicolae 

Ceaușescu

nantă contribuție a tării noas
tre la promovarea unor noi ra
porturi între state, a climatu
lui de înțelegere și cooperare 
pe continentul european.

întreaga deslășurare a vizi
tei, care s-a bucurat, ca de fie
care dată, de un larg ecou in
ternational, a fost urmărită cu 
interes și vie satisfacție de po
porul nostru. Acum, la înapo
ierea în Capitală, mii și mii 
de bucureșteni au venit să-l 
întîmpirie pe șeful statului, să-i 
ureze bun venit, să-și exprime 
aprobarea deplină pentru acti
vitatea sa prestigioasă pusă în 
slujba dezvoltării relațiilor 
prietenești și de colaborare a-. 
le României cu toate statele, 
pentru întărirea păcii, securi- 
teftii și conlucrării internațio
nale, pentru creșterea presti
giului tării noastre în lume.

La aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați cu multă căldură de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodn-araș, Manea Mănes- 
cu, Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, ......... ~
Verdet, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă-

Virgil Trofin, Ilie 
Maxim Berghianu,

nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Mihai 
Dalea, Aurel Duca, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ștefan 
cu soțiile.

Erau .prezenți membri 
al P.C.R., ai Consiliului 
și ai guvernului, conducători 

■ al instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, personalități 
ale vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, generali, 
ziariști.

Au fost, de asemenea, de 
față Maurizio Battaglini, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
tara, noastră.

Miile de bîicureștenj prezenți 
au făcut conducătorului iubit 
al poporului nostru o caldă 
primire, salutîndu-1 cu însu
flețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie căldu
roasei manifestații a cetățeni
lor Capitalei, s-a întreținut 
cordial cu persoanele oficiale 
venite în întîmpinarea sa.

Andrei

ai C.C. 
de Stat

(Agerpres)
______ (

SPORIREA CRADIIUII
DE AERACIIVIJAEE

deon

tehnicii

în ziarul de azi

Din lumea științei și

(Continuare în pag. a 3-a)

Nu ața se educă
a început’ să-l 

și să-l facă 
ține de bară,

palmele 
nu se

un copil"

In

O cabană și un acor

Cronică rimată

Rebus
(Pagina a Il-a)

Rubrica STOP 1

Ne scriu, coresponden-

(Pagina a IlI-a)

„Mă numesc Nicolae Marinescu și sînt șo
fer pe un autobuz, angajat la ț. G. C. Petro
șani. Vreau să vă relatez un caz ieșit din 
comun, petrecut într-una din zile, în autobuz 
la mine. Vreau să vă vorbesc despre o faptă 
pe care eu, cel puțin, o consider nedemnă 
de o mamă...

Era pe la ora 21-21,30 seara, autobuzul 
era aqlomerat, lingă mine în față, o femeie 
(nu o cunosc) cu un copilaș de aproximativ 
4-5 ani... Conduteam, ca de obicei, autobu
zul cu maximum de prudență, pentru a nu 
produce șocuri sau alte nereguli care să

deranjeze, să indigneze călătorii. Copilul de 
care vă spuneam era lingă mine, eu fiind 
atent la drum, am ocolit o groapă (sint 
destule la noi în oraș), autobuzul s-a încli
nat puțin iar copilul care nu era supravegheat 
de marna sa (menționez că eu am făcut-o 
atentă de mai multe ori, să aibă grijă de 
copil,, că e mic(l), din cauza balansului, a 
căzut peste mecanismele de comandă, res
pectiv peste pedala de frînă și accelerator. 
Autobuzul l-am frînat brusc, oamenii au în
ceput să vocifereze. Le-am explicat care e 
cauza și au tăcut. Mama copilului, însă, după 
ce eu l-am ridicat pe micuț, 
lovească brutal cu 
„măgar și prost"' că 
că e mare...

Vă scriu scrisoarea
nare împotriva acestei femei care, în mo
mentul cînd copilul cădea, stătea la „taifas" 
cu o cunoștință. Vreau să vă spun că am 
fost nevoit să intervin eu ca să nu mai bată 
copilul. Vă rog să publicați în ziar scrisoarea 
mea, să citească și acea femeie, să vadă 
că nu așa se crește și se educă un copil, 
care incă nu se poate apăra și nici nu poate 
judeca... Dar mama ?"

Nicolae MARINESCU, 
șofer, E.G.C.

Sub soarele mîngî- 
ietor al acestei pri
măveri, aproape 5 000 
de tineri din orașele 
Lupeni, Uricani și 
Vulcan și-au dat în
tîlnire cu istoria lup
tei minerilor la mo
numentul ridicat
memoria acelor tim
puri. Cu citeva mi
nute înaintea începe
rii acțiunii, organiza
te de către comitetul 
municipal și orășe
nesc al U.T.C., stră
zile orașului au fost 
inundate de tineri și 
tinere, pionieri, pur- 
tind drapelele parti
dului și patriei noas
tre, răsuriind melodic 
trompetele în cînte- 
cul fanfarei tineretu
lui de Ia Școala pro
fesională Lupeni..

La ora 16, joi, au 
fost întîmpinati cu 
vii aplauze, membrii 
biroului orășenesc de 
partid Lupeni în 
frunte cu tovarășii 
WILHELM NEAG, 
prim-secretar al comi
tetului orășenesc 
P.C.R., IOSIF COTOȚ. 
WILIAM SZUDER, 
GEZA KOPETIN și 
ARON CRISTEA, 
vechi militanti ai miș
cării muncitorești' din 
Valea Jiului, tovară-

șal IONEL LAZĂR, 
secretar al comitetu
lui județean U.T.C., 
precum și membri ai 
biroului județean, mu
nicipal și orășenesc 

■U.T.C.
Acțiunea a început 

cu intonarea a două 
cîntece patriotice,

Aurelia Cișmileanu 
(Liceul Uricani), Ște
fan Nicolescu (Lice-

aceasta

școlar

A CABANELOR
ceea ce privește e- 
ducafia comunistă a 
tineretului nostru, in 
ropote vii de aplauze ul Lupeni), după ca

re corurile de la lice
ul Lupeni, școlile ge
nerale nr. 6 
Lupeni au 
cîntecele 
partidului", 
în inimă partidul 
„Partidul".

Manifestarea a con
stituit o lecție vibran
tă, cuprinzînd înalte
le idealuri patriotice 
ale tinerei noastre ge
nerații. Intr-o atmos
feră de profund entu
ziasm, împreună cu 
fanfara, toți . partici
panta au intonat cîn- 
tecul „Trei culori" în 
timp ce un grup de 
tineri și pionieri au 
depus jerbe de flori 
la monumentul mine
rilor, eroi care s-au 
jertfit pentru binele 
poporului nostru. Ac
țiunea de la Lupeni 
s-a înscris în amplul 
program de educare 
comunistă a tineretu
lui, . constituind în a- 
celași timp o vibran
tă întîlnire a tinere
tului cu

au luat cuvîntul, 
vechi militant! ai miș
cării muncitorești din 
Valea Jiului — Iosif 
Cotoj, Aron Cristea, 
Wiliam Szuder pre-

și nr. 1 
intonat 

„Steagul 
„Purtăm 

•" și

o necesitate stringentă!
PETRU BREBEN, directorul filialei din Petro
șani a Oficiului județean de turișm.

0 emoționantă
întîlnire a tineretului

., Hunedoara mea",
„Marș pe temă popu
lară" de către fanfa
ra tineretului de la 
școala profesională 
Lupeni dirijată de că
tre tînărul loan Han- 
du după care tovară
șul MARIN CUCU, 
prim-secretar al co
mitetului orășenesc. 
U.T.C. Lupeni, a ară
tat scopiri acțiunii in

cum și tov. Wilhelm 
Neag, prim-secretar 
al comitetului orășe
nesc P.C.R. Lupeni.

A urmat 
recital de 
triotice 
partidului, 
și-au adus 
(ia tinerii
beli (preparafia Coro- 
ești),' Teodora Me- 
saroș (Liceul Lupeni),

apoi un 
poezii pa- 

închinate 
Ia care 
contribu- 

Ioana Bor
istoria.

COANDRAȘ. 
al Comitetu-

Valeriu 
secretar 
lui municipal U.T.C.

...Ne-au potopit, deja, culo
rile lunailor și poienilor în
florite. Noul se risipește mări
nimos în jurul nostru, într-o 
dăruire frenetică, copleșitoare. 
Sezonul estival bate insistent 
la ușă și timpul de gîndire al 
celor investiți cu responsabi
litatea de a oferi oamenilor 
muncii din Valea Jiului, tihna 
orelor de răgaz, posibilități de 
recreere, de refacere a poten
țialului creator, s-a scurtat la 
maximum, Vremea — vede. ori. 
cine — deja nu mai poate îm
piedeca exodul spre împreju
rimi. Căutăm cu înfrigurare un 
spor de sănătate in mijlocul 
naturii generoase. Ne îndrep
tăm pașii, la fiecare sfîrșit de

îaptamină, înspre cabanele ca
re ne înconjoară localitățile. 
Așadar nu ne mai pot lăsa in
diferenți posibilitățile de găz
duire și odihnă pe oare ni le 
oferă la cabane O.J.T.-ul. Așa
dar...

— Așadar, tovarășe director, 
avînd în vedere faptul că, în 
lumina Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. pentru îmbunătățirea 
continuă a activității de edu
cație fizică și sport, mișcarea 
turistică în Valea Jiului va cu-

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Ansamblul artistic al Școlii 
generale nr. 4 Petroșani pre
zintă azi în localitățile Den- 
suș și Sarmizegetusa un spec
tacol revuistic. O parte din fon
durile realizate cu acest pri
lej va fi depusă în fondurile 
UNICEF. Această manifestare 
artistică școlară este organi
zată în cinstea zilei de 1 Iu
nie, Ziua internațională a copi-

umane.

Ion LIC1U

(Continuare în pag. a 3-a) încă, Împreună, Înaintea despărțirii...Citeva clipe

ultima zi în care lice- 
cei din ultimul an, mai 
împreună. De aceea 
adunat la emoționan- 

a încheierii

In fața Casei de cultura 
animație. Animație și flori. 
Trandafiri, garoafe, bujori...

E 
enii, 
sint 
s-au 
ta sărbătorire 
celor patru ani de străda
nii în pătrunderea tainelor 
științelor reale și 
Și, așa cum spunea o licea- 
nă ei trăiesc „concomitent 
și sentimentul neliniștii ca
racteristic oricărui început 
de etapă nouă în viața lor. 
Vor fi oare în stare să fo
losească la nivel corespun
zător toate cunoștințele ?...

sa-șj atmga idealul pe care 
fiecare și l-a proiectat cu 
grijă, demult, discret?...

In sală s-a făcut liniște. 
La masa prezidiului, invi
tați din partea comitetului 
municipal de partid, profe
sori, diriginți. Directorul li- 

profesorul emerit 
Părăianu, vorbește 

ceilalți

ceului, 
Simion 
cu emoție. Ca toți 
de altfel. L-am zărit prin
tre asistenți pe Ion Șaucă, 
electrician la mina ■ Aninoa- 
sa : „trăiesc a treia mare
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tre care unul normal, dar lip
sii de vezică biliară, iar celă- 
L i; si mic. avînd însă și vezi
ca bl iară. După extirparea 
celui cie-al doilea ficat, copi
lul a început să se însănăfo.
■.iască.

copilul lor numele de „Gra
mofon", pe motiv că legea in
terzice ca oamenii să fie bo
tezați cu nume de obiecte.

IBBSM&L’UM

ri.

Gramofon
A DOUA TINEREȚE
A UNUI LONGEVIV

Oliciul Stării Civile din
Hamburg R. F. Germania — 
a. interzis unor părinți să dea

cetățean
din satul Beziste (Ma-

Stale Gajtanovski, 
iugoslav

cedonia), care și-a sărbătorit 
nu de mult venerabila vîrstă 
de 113 ani, trăiește o a doua 
tinerețe. începînd din luna ia
nuarie a. c„ Iui Stane Gajtanov- 
skf iau ieșit zece dinți de lap
te, alături de cei vechi. Bătrî- 
nul are în prezent 
Tatăl său a murit 
cidental, la vîrsta 
intr-un incendiu.

42 
în 
de

de dinți, 
mod ac- 
115 ani.

O cabană și un acordeon

AÎ ’LLÎA. în foto : Lampadar 
p; . : : 4 Ia expoziția aparate
lor ce iluminat 1973 din Earls 
C ii f' n Londra, cu două brațe 
i . : are care se pot roti, după 
necc cu 360 de grade;

' asemenea, pot fi ajustate la 
; rr-ăitimi și în diferite 

poziții.

n u . incr erile anexe).

&

Expansiune a
Oceanului Atlantic

In cursul ultimilor 15 000 de ani, Oceanul A- 
tiantic a cucerit aproximativ 120 km. din terito
riul coastei apusene a continentului african. A- 
ceastă constatare științifică a fost anunțată de 
prof. Wolfgang Schott de la Universitatea din 
Goettingen, care a condus o echipă de cercetători 
vest-gcrmani în această regiune a Africii. El a 
precizat că au fost efectuate cercetări geologice 
pînă la o adîncime de 3 000 m în largul coastei 
atlantice a Africii, în special pe țărmul Republicii 
Sierra Leone.

Potrivit aprecieri
lor meteorologilor ja
ponezi, condițiile a- 
normale ale timpului, 
observate în întrea
ga lume începînd din 
anul 1963, vor conti
nua în toată perioada 
acestui deceniu.

Agenția meteoro
logică japoneză a fă
cut cunoscut că ră
cirea regiunilor pola
re este cauza prin
cipală a perioadei de 
secetă, a inundațiilor 
din timpul verii și 
ale schimbărilor brus- 
ce de temperatură.

Animale sălbatice
„de interior'*

la Washington, moda de a crește animale săl
batice pentru „paza apartamentului" a devenit 
periculoasă. Numărul pitonilor, maimuțelor, pui
lor de leu, tigru și lup a crescut considerabil. A- 
nul trecut, 68 de proprietari de animale sălbatice 
au fost silșiafi de propriile lor „odrasle". In ulti
ma vreme, cea mai mare bătaie de cap o dă un 
elefant care, atingînd proporții considerabile, nu 
mai poate fi scos afară din locuinfa proprietarei 
sale .

Intr-o vilă din />■ 
rașul francez Saint 
Moritz a izbucnit un 
incendiu provocat de 
un... papagal. Pasărea 
a manifestat un deo
sebit interes pentru o

jz»

zorii acelei zile salariatele 
uiili „Zori de zi" din Piața 

Icici Petroșani, la ora 6,00 
au deschis ușa localului, 

gramul e program I Trebuie

fodrte solidă se dă cu grijă la 
o parte, ușa se deschide larg 
și pășesc înăuntru toți cei ce 
nu așteptaseră nici măcar un 
minut ora deschiderii. Toți au 
o singură direcție

MICROFOILETON
respectat. Nu-și pot 

mite sub nici un chip să 
. trezească mai tîrziu. In- 

i conducere a intreprin- 
derii Iacale cie stat pentru ali- 

le-ar sări... 
in c □, dacă ar indrăzni, fără 
motiv, să nu deschidă la ora 

abilltă. Mai ales că șef al 
/L . ii e Ungur Voicu, pre- 
■fedintele comitetului sindicatu
lui ■ « întreprindere ! La ora- 

00, cum spuneam, o verigă

șa

spre

in„raionul" gustărilor. Trag, 
treacăt, cu ochiul sting spre... 
barmana din spatele căreia le 
zîmbesc o multitudine de sti
cle cu alcool și se opresc în 
rața vitrinei frigorifice - plină 
ochi cu de toate. Și se consu
mă intr-o jumătate de oră în
treaga producție proprie a u- 
nității planificată pe întreaga 
zi. Nu mai prididea bufetiera I 
Norocul ei că avea marfă din 
belșug... Spre barmană nu se

Pentru multi dintre noi ar 
putea părea neinspirată o a- 
semenea asociere de cuvinte 
cu cea sugerată de titlul a- 
cestor rînduri intr-un mo
ment cînd acordeonul — a- 
cest instrument traditional, 
dar in momentul de față pu
țin depășit — a fost înlocuit 
in preferințele tineretului de 
instrumente muzicale 
nice sau de... aportul 
zistori.

Cei care au trecut 
„prima tinerele" își amintesc 
cu nostalgie de serile sub 
clar, de lună cînd în tindele 
cabanelor Văii Jiului, acor
deonul era nelipsit, mai mult 
decît atît, făcea parte din de
corul obișnuit al zilelor de 
recreere Ia sfirșit de săptă
mînă indiferent unde aveau 
loc acestea.

In aceste împrejurări nu 
este de mirare că o parte din 
tineretul zilelor noastre, con
tinuă să zîmbească semnifi
cativ cînd vine vorba de a- 
cordeon în general și cu a- 
tît mai mult cînd el este a- 
sociat unei distracții posibi
le la o cabană.

Această reacție, de tapt o 
idee preconcepută, dispare 
subit cînd întîmplarea tace 

. ca acești tineri să ajungă to
tuși la o cabană în compania 
unui... acordeon.

Ideea de a așterne pe hir- 
tie aceste rînduri a fost su
gerată, bineînțeles, de o ast
fel de împrejurare. Mai pre
cis, de o excursie la cabana 
Buta ‘din munții Retezat un-

destindere 
de fa{ă 
tineretul

să spu- 
excepfii,

dispar în cău- 
pierdute prin-

electro- 
cu iran-

perechi timide 
tarea stelelor 
tre virfurile brazilor, ca să 
revină înapoi cu fetele par
că mai îmbujorate. Pînă și 
cabanierul cucerit de intimi
tatea celor ce se simt atît de 
bine, 
cînd 
vine

despart. Unii pleacă spre 
cura alții spre cabana Cîmpu- 
șel iar ceilalți rămin mai 
departe la cabană în compa
nia aceluiași acordeon.

Parcă mulfumit de contri
buția ce-o avusese la crearea

„închide ochii" 
„ora de închidere 
un fapt împlinit, 
doua zi grupurile

atunci 
de-

se
Bu-

atitor prietenii, de seara mi
nunată ce-a oferit-o cu atita 
dărnicie amicilor săi — tine
rii, acordeonul cinta acum și 
mai frumos, dar și nostalgic 
în același timp. Regreta de
sigur că pentru o săptămînă 
cel puțin, se despărțea de 
noii săi prieteni. Le „șopti
se" însă discret la rtespărțire 
că negreșit urmau sa se mai 
vadă. Zimbesc desigur în con
tinuare cei ce n-au fost cu 
noi. Ii invităm să urce cit 
mai repede la o cabană, dar 

nu uite un... acordeon I

I

in-

de toate elementele necesare 
unei excursii de 
erau prezente. Erau 
deci acordeonul, 
și... cabana.

Mai este necesar 
nem că, cu mici
toți cei prezenfi abia se cu
noscuseră ? Școala de ghizi 
turistici din Petroșani, un 
grup de tineri din Lupeni și 
Paroșeni sau grupul sala- 
riatilor de la f.U.M. Petro
șani cu toții au format un 
unic grup de parcă ar fi ve
nit de jos împreună. Și, cînd 
primele semne de inserare au 
coborlt din munți, iar cunoș
tințele erau deja „de mult" 
făcute s-au auzit și primele 
acorduri ale bătrînuiui 
strument — acordeonul.

Amestecate cu șipotul iz
voarelor, cu zvonul de taină 
din mun(ii seculari, cu pri
mele stringer! de mină ale 
băieților și fetelor zglobii, a- 
cordurile de tango, de vals 
și alte ritmuri la fel de „în
vechite" cu vîrsta celui ce 
le emitea, au căpătat deodată 
valori neașteptate. Micuța 
sală de mese, a devenit în- 
tr-o clipă neîncăpătoare. Du
blată pînă și de farmecul 
lămpii de gaz, atmosfera se 
încălzește treptat și tranzis- 
toarele se văd încetul cu în
cetul ieșite din drepturi. Tan- 
gourile argentiniene, valsu
rile vieneze și... perinifa noas
tră, cîștigă treptat teren în 
defavoarea muzicii „beat" 
sau „pop" devenite dintr-oda- 
tă ridicole. Din cînd în cînd

Aurel DULA

Al 80000-lea autoturism

a

■■

In cei aproape 16 ani care 
cării primului IMS-57, uzina 
Cîmpuiung a realizat cel de-al 80 000-lea autoturism de 
teren, producția zilnică a fabricii ajungînd în prezent, 
la peste 60 de autoturisme. In această perioadă, con
structorii musceleni au îmbogățit continuu nomenclatorul 
produselor uzinei, realizînd mașini din ce în ce mai per
fecționate.

Deținătoare ale primelor locuri în competiții interna
ționale de prestigiu : „Raliul pădurilor" și „Raliul smâr
curilor" disputate in Belgia, utilizate cu succes în ex
pediții științifice organizate în zone de mare dificultate 
rutieră și de climă ca cele din Afganistan și Africa, auto
turismele românești de teren s-au impus atenției multor 
benefiaiari externi, ele fiind în prezent solicitate în a- 
proape 50 de țări din Europa, Asia, Africa și America.

au trecut de ia data fabri- 
mecanică ..Muscel" din

Cronică rimată

SPECULAȚII ■■■

Am scris atîtea cronici, ce poate v-au distrat,
Dar, hotărît sint, versul să-mi schimb și-n muncă „stilul" 
Deși-s convins, de-a-ntregul, că am „acționat",
Și că, întotdeauna, am demonstrat „utilul"

Sîngele
fost publicate noutăți în 

e- 
(S.U.A.)

artificial
Au 

legătură cu experien/ele 
fectuate la Harvard 
privind înlocuirea slngelui cu 
un produs artificial. Potrivit 
agențiilor de presă, 35 de șo
bolani, cărora li s-a înlocuit 
singele cu acest produs au 
trăit fără dificultate.

Slngele animalelor s-a refăcut 
în timp de aproximativ șapte 
zile I O experiență mult mai 
delicată va fi încercată pe 
maimuțe. Cercetătorii ameri
cani nădăjduiesc să elaboreze 
un înlocuitor de sînge cu care 
omul să poată supraviețui cî- 
teva zile, sau chiar mai mult.

Izvorul pentru „poante" n-a stat în loc „secret" 
Ci racilele însăși mi-au „fost" cîte-o idee 
Adaus, de la mine, doar... „pana de poet" 
încolo, adevărul, e singura lor „cheie"
Și dacă „poanta" scrisă „năravul" cel vizat,
l-a pus „pe gînd" - pe unii - și le-a stîrnit nevroza, 
Prozaica problemă de azi, i-a „răzbunat”
V-asigur, am „nopți albe" (să-mi zgîndăresc scleroza)
Neliniștea ciudată, ce-mi stăpînește-acum 
Ne.somnul și visarea, o denumesc... mașina
Nu un Buik-Electra. Nu 1 Cea de peste drum .
E-o Dacie „o mie o sută", plus vecina.
Pînă mai ieri, frumoasa (vecina, vreau să fie) 
Lucra-ntr-o magazie, (de-un mare trust, pendihte) 
Modestă-i era slujba, salariul (nu prea mic)... 
După-mpărțeală dreaptă (ce nu se mai desminte)
Deși, mai ieri, vecina, umil mă saluta
Azi, mă sfidează „doamna" de sus din automobil, 
Drept care, de o vreme, arăt „ca scîndura", 
Mă ocolește somnul, gîndu-mi devine... mobil.
N-avea copii, și totuși, ținuse un nepot - 
Din dragoste, sau poate chiar din filantropie —
Și din venitul mediu, așa precum socot, 
(Că este și gurmandă) „din ce"... economie ?
Cînd își gătea mincarea cu lapte și cu unt, 
Firească-i întrebarea ; banii „de, unde” 
Cîștig la loterie ?
Ce și-altora - se
De aceea, >eu,
Și am să trec . ___ __ ___ ___ _______
Mă „profilez" contabil, sau poate un „adjunct", 
Ori într-un circ paiață-n „figuri" spectaculoase.

Amputatele devin mai rare

I

la 
la

servește. Ba da I 
rînd. Cu autoser- 
pofta. Mai bine, 
berea. înghiți în

cronici am să le spun un : „punct’1 I 
treburi cu mult mai serioase.

Pentru conformitate 
Maria DINCA

se a- 
cazuri. 
recon- 

san-

Și-n astă acțiune, să nu mă fac de blam —
(cum nu mai am enigme) dintr-o necesitate —
Mă deconspir BĂTRiNUL a fost... „Cherchez la femme I" 
Deci subsemnez prezenta cu o identitate.

oare ?... 
Nu I Doar „ceva mărunt", 
pare - le stă sub întrebare.

vipera

Adrian CONDOR

Liliputan

(Biverb : 4, 5)

Din copilărie

(criptografie : 8, 3, 7, 7,)

Iulian IRIMESCU

9) Bazați pe 
desfată.

unii, între vis și rea 
o mare djferență.

care 
asemenea 

terapiei
• a vaselor
mai mare parte din-

cutie de chibrituri a- 
flatâ pe masă. Lovind 
chibriturile cu ciocul, 
un băț de chibrit s-a 
aprins, iar apoi flă
cările au cuprins în
treaga clădire.

îndreaptă absolut nimeni. 
„Șoma" sărmana...

...Taci, dom'le, îmi veți spu
ne, unde am văzut eu așa 
ceva I La „Zori de zi" - că 
doar v-am spus. in... vis, 
poate ! Exact. Păi ce, am afir
mat eu cumva că așa s-a în- 
tîmplat în realitate ? Nici gînd. 
Realitatea cînd m-am trezit 
era alta. Cu totul alta. Fix la 
6,16 minute s-a deschis ușa 
unității (programul e... pro
gram doar pe hîrtie I), din vi
trina frigorifică nu „zîmbeau" 
decît cîteva borcane de. muș
tar, iar în cîteva minute bar
mana de serviciu era deja în 
stare de... suprasolicitare.

De unde se vede că, orice 
ar spune 
litate e
Atît I

Veninul de viperă este folosit tot mai mult în medicină, 
servind Ia tratarea artritei, reumatismului, astmei etc. 
La Combinatul din orașul sovietic Frunze se recoltează 
mari cantități de venin, întreprinderea posedînd peste 
2 000 de vipere, 400 cobre și alți șerpi veninoși. In 
am de existență, combinatul a furnizat unor clinici 
tară și de peste hotare sute de grame de acest 
tios medicament. De remarcat că pentru obținerea 
singur gram de venin, trebuie „mulse" 300 de viperei

unui

Djn pricina unor tulburări 
ale circulației sanguine și 
implicitei primejdii de trombo- 
ză se amputează numai în 
Republica Federală Germania 
circa 20 000 de picioare pe an. 
In ciuda acestei cifre enorm 
de mari «reputația Fqttrează 
pe ultimul loc printre măsuri
le terapeutice 
plică în 
Mulțumită 
structive 
guine, cea

J cu funcție lingă cel mic - 
C .ii mici la ceas ; 4) Luate 

; □) La una micuță I - 
:e mic ; 7J flucu-

u uc ; C) Alina cea mică I

2) Cînd

'“'?al îtu cea micii ; 10) In

mic, cină mare (tem.) - 
bună ; 4) In liliput I - Pus 
- Strofă ; 6) urmă I - Ăl 

; 8) h. cu .ui copil săgetător - Pe
Mai mult decît mici ; 10) La

ORIZONTAL: 1) „Strălucesc 
în vii culori și sînt rege peste 
Ilori" (pl.)i 2) Cu frunze întot 
deauna verzi și flori albastre, 
roșii sau albe ; 3) Sfîrșjtul u 
nej efemeride I — Flori albas- 
tru-roșcate sau albe ; 4) A uda 
(reg.) — Ca frunza și iarba 
(fig.); 5) Poate fi decorativ (!)
— In crizantemă 1 ; 6) Culoarea 
florii de „nu-mă-uita“... — 
...ofilită (fig.-masc.) ; 7) Fiori 
de iarbă I — Floarea-ndrăgos- 
fitului de el ; 8) Rîu în U.R.S.S.
— La mijloc elita I

gol I 9) Despică... cu co
rola albă, purpurie, violetă
etc.; 10) .Are flori.......... caste !

VERTICAL: 1) Crustacee
dispărute ; 2) După floare... — 
...albă ; 3) Ornamentale roz, al
be, roșii... ; 4) ...pe mîine ! —
Cu florj albe, fructe tari I ; 5) 
Gherghine... - ...prin parc... ; 
6) ...pe cîmp 
chet; 7) Floare 
decorativă ; 8) Cu 
Petale de lilieci...
ne I i 
Care

...prin parc...
Mai bun cu bu- 

ecuatorială, 
in mult... —

— ...pe ti- 
știință ; 10)

tre milioanele de bolnavi din 
R. F. G. pot fi tratați astăzi fă
ră a se recurge la amputații, 
indiferent de zona corpului în 
care se află vasele atinse. A- 
cest bilanț îmbucurător a fost 
făcut recent de oameni de 
știință de specialitate, la o săp. 
fămînă a terapiei care a avut 
loc la Karlsruhe. La acest 
congres, s-a mai făcut și 
constatare : din cele 755 
medicamente descoperite 
lume între anii 1961 pînă 
1970. 107 proveneau din labo
ratoarele Republicii Federale 
Germania. Astfel, ea ocupă 
(după Statele Unite ale Ame- 
ricij cu 184 de noi descoperiri 
și Franța cu 170) locul trei pe 
lista mondială. Timpul de a- 
plicare a patentului pentru 
medicamente noi era fixat pî
nă acum în Republica federală 
la 18 ani. Propuneri de scur
tare a acestei perioade au 
fost respinse la Karlsruhe din 
pricina securității pacientului.

Atmosferă plăcuta. Fără ploaie. Seară 
călduță. O bere ? Cu plăcere I Mergi la 
grădina de vară. La grădina „Minerul". Nu 
prea e aglomerată. Te așezi la masă. Aștepți. 
Nu vine nimeni. Te ridici. Rogi ospătară... 
„Lasă-mâ-n pace, n-am timp 1“ - răspunde... 
„grațios". în schimb, o armată de ospătare 
(sau debarasoare) adună printre mese, halbe, 
sticle... Dar, la masă nu se 
Dar nu pe oricine. Stai la 
vire. Pînă atunci îți trece 
Cînd ai ajuns s-a terminat
sec. Pastile. Oferite cu dezinvoltură. De per
sonalul grădinii...
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cabanelor - o necesit
(Urmare din pag 1)

noaște un substantial avint, 
cum vor răspunde cabanele 
din subordinea filialei din Pe
troșani a O.J.T. cerințelor 
multiple cu care vor fi con
fruntate ? Mai precis, ce s-a 
făcut — și ce nu s-a făcut — 
pentru ridicarea otît de nece
sară a gradului de atractivița- 
te a cabanelor, pentru ca a- 
cestea să-și întîmpine vizitato
ri’ într-o „vestimentație" în
noită, corespunzătoare solici
tărilor, vădind preocupare 
pentru atragerea unui număr 
rit maj mare de oameni ai 
muncii, în orele de răqaz, în- 
tî-un cadru, ambiant . recon
fortant și, nu în ultimă instan
ță, preocupare pentru renta
bilizarea acestor cabane ?

—E adevărat, sezonul turis
tic estival se anunță încărcat. 
Trebuie să recunosc, însă, de 
la început, posibilitățile pe ca
re le vom oieri, în lunile ve
rii, celor ce ne vor cere... găz
duire, sînt oarecum reduse. Și
ragul obișnuitelor înnoiri e 
maj „scurt" ca oricînd...

— Deși, mai mult ca oricînd, 
cabanele Rusu, Vulcan, Straja 
sau Buta, de exemplu, simt a- 
cut nevoia renovărilor. După 
cite știm, Inspecția sanitară de 
stat intenționează să dispună 
închiderea acestor cabane, dat 
fiind starea necorespunzătoare 
în care sînt întreținute...

— Așa e! Cabana Rusu, 
spre a fi adusă în stare de ma
ximă funcționalitate, necesită 
fonduri mari. Cu mici „cîrpă- 
celi“ nu vom reuși să schim
băm în bine „fața" cabanelor ! 
Am cerut fonduri. Nu ni s-au 
dat. Cei doi meseriași ai noș
tri. un zugrav și-un tîmplar, 
oricît de pricepuțî ar fi, nu 
pot modifica esențiaimente as
pectul inestetic al cabanelor...

— In toamna Iui ’72 au fost 
alocate fonduri substanțiale 
pentru renovarea fiecărei ca
bane...

— Da, însă, negăsindu-se în 
acel moment, „executant", fon
durile s-au pierdut și cabanele 
noastre au rămas așa cum se 
pot vedea și azi!

— Cine trebuie să afle exe- 
cutanții ?

— Noi. N-am primit însă 
sprijinul consiliilor populare 
orășenești. Dacă acceptă cei 
de la E.G.L. sau de la coope
rativă... ! — ni se răspunde pre
tutindeni, invariabil.

— Consiliul popular orășe
nesc Vulcan a oferit cabanei 
cu același nume „cadou" mul
te din materialele necesare re
novării. S-a ales praful de ele! 
De ce?.;. Cooperativa „Unirea" 
reproșează O.J.T.-ului că se 
laudă cu o treabă bine făcută 
— e vorba despre moderniza
rea cabanei Peștera Bolii — 
dar... neplătită. Relațiile între 
factorii care-ar trebui să con

lucreze pentru punerea la 
punct a cabanelor ni se par, 
pe undeva, cam... anacron.. 
Nu credeți ?

— Pentru că rondurile, după 
cum se poate vedea clar, ne-au 
fost aiocate inir-un moment 
nu prea tavoiabil 1 Acuia, de 

'exemplu, in această perioadă, 
nu avem măcar un leu pemru 
a tace ceva, in ceasul al doi
sprezecelea, penitu aceste ca
bane atit de sărăciei ase ..

Adăugind celor afirmate 
de dv. faptul că, la cabane, 
după cum ne informează cu 
justificată nemulțumire citito
rii ziarului, nu există pe alo
curi nici măcar o minimă preo
cupare pentru schimbarea „de
corului", avem imaginea fidelă 
a modulul cum nu trebuie în
treținute cabanele,' lăsîqd și im
presia că acestea parcă ar li 
ale nimănui... Greșim, oare?;

— Nu. Șefii noștri de uni
tăți, după ce că așteaptă în ce 
privește aprovizionarea, să le 
cadă totul din senin, prdesă 
să scrie trei pagini de „re .nat" 
in detrimentul înlocuirii i ;.- 
ca, a unei clanțe defecte. Nici 
față de lucrătorii pe care-i an
gajăm, de la cooperativă, de 
exemplu, nu manifestă atașa
ment, nu le acordă sprijin. La ' 
Rusu, meseriașilor coperafivei 
„Unirea", după terminarea u- 
nei lucrări la instalația de apă, 
dorind să mai rămînă în local,- 
ca simpli consumatori, li s-a 
anunțat ostentativ... ora închi
derii !

— Dacă din partea conduce
rii filialei ar fi existat into
leranță, intransigență în fața 
delăsării...

— A existat ! Am luat mă
suri și urmarea... reclamații 
peste reclamații, mai sus, la 
județ, amenințări chiar I

— Și totuși, o supapă pentru 
ieșirea din situația aceasta ne
onorantă care în nici un caz 
nu poate favoriza dezvoltarea 
turismului, dimpotrivă dițndnu- 
îndu-i valențele, trebuie nea
părat găsită 1

— E foarte adevărat. In con- i 
siliul oamenilor muncii la 
O.J.T. Deva s-a hotărît darea 
în mandat a unor cabane, din 
Valea Jiului. Sistemul acesta 
va aduce, sperăm, o îmbunătă
țire în bunul mers al cabane
lor. Pînă atunci însă...

Elocvent I Pînă atunci caba
nele Buta, Cîmpu lui Neag, 
Straja, Vulcan, Rusu, Lunca 
Florii, Voievodu, Peștera Bolii 
vor continua să nu satisfacă 
exigentele vizitatorilor. Pînă 
atunej reclamațiile la adresa' 
condițiilor inospitaliere — vi- 
zînd aprovizionarea, deseori 
defectuoasă, servirea, lipsa 
specificului locâl fa unor bănci 
măcar în imediata vecinătate 
a clădirilor, în aer liber ; a 
„specialității — culinare — a 
casei", a uniformei chiar a ca-
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Cu obstacole neprevă- 
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un a... „intrat" ca orbul 

în tractor. Ultimul obstacol, 
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....Celor care cu săptămîni 

în urmă au început această 
lucrare, dar care au uitat pro
babil că... așa cum a fost la 
început trotuarul tot astfel tre- 

Ibuiau să-l lase (dacă nu „ce
va mai bun").

Vo să zică în plin centru, 
I pe strada Republicii cînd au 
I început lucrările (foto 1) toți 
■ speram ca ulterior să avem un 
I trotuar cumsecade - așa cum 
’ peste tot se renovează, se 

aranjează străzile pentru a fi 
demne de ... „fața0 munici
piului nostru. Dar, de cîteva 

I săptămîni, trotuarul acesta 
(foto 2) oferă trecătorilor en- 

I torse, întinderi de ligamente.
tocuri rupte la pantofi și alte 

I neplăceri de natură... nervoa
să.

ICîte săptămîni vor mai du
ra toate astea?

Ion LEONARD

i- nu de recalificare, precum și
ci sferii procentului de ab-

' n principiu de bază al In
's ■■untului, o modalitate de 
ci .tore a eficienței sale, îl
< n.itituie necesitatea „educă-

» locatorilor". Preocupări 
î.i această direcție există.

? Piuă în prezent au tirmat
t cursurile „Centrului de per
ii r donare a cadrelor" din ca-

î- dri'l Ministerului Minelor, Pe-
, trilului și Geologiei, un număr

< • cinei cadre tehnice respon
se.: ile cu calificarea, de la u- 
'■ e miniere, și în curînd

>r începe cursurile de per- 
• ''.nare, organizate în ca- 

dri'l aceluiași centru, pentru 
p ' ': iții comisiilor de cali-

■ si perfecționare a pre- 
.1 ■ .mirii profesionale din unități,

cînd un curs sau măcar e-
'.' n unor indicații me- 

e te ’elcgice cu caracter peda-
;• (domeniu încă vădit de-

■ . :) pentru cadrele tehnice 
încadrate ca lectori ?

Analiza de ansamblu a si- 
<•'lil'icării cadrelor în 

1 ol exploatărilor miniere 
o n Valea Jiului este de na- 
i mă : ;i releve realizări meri- 
i >rii, umbrite însă pe alocuri 

■‘ . ie.ițe care vor trebui
îndepărtate pentru ca 

ul de învățămînt să-și 
1 , 1 realiza principala sa

crearea premiselor 
valorificarea cit mai

; a marii avuții care 
■enl-i creatoare a

Este vorba de o 
ur tentă într-o epocă 

i i ■ Li nă parte din sporul 
• :s t'iic;ivitate și de crește- 

i. a venitului național se re
ps calea perfecționă

rilor din învățămînt.

STRĂZI C U... F E R M 0 A
...S-au apucat constructo

rii de la șantierul I.E.H.S. 
să spargă o seamă de 
străzi — prin „colonie" —
pentru a 
conductă, 
canalizare.

instala o nouă 
magistrală, de 
Este o lucrare

mare, importantă, care tre
buie executată, pentru că 
o cer nevoile orașului nos
tru în continuă dezvoltare.

Dar dacă se face un lu
cru util, să se facă pînă la 
capăt...

Pe unde au trecut cons
tructorii, străzile au fost 
desfundate cu șanțuri 
adînci! Iar după ce conduc
tele au fost așezate, pămîn- 
tul, suprastructura străzii 
nu a mai cunoscut grija, 
atenția de a fi refăcută în 
stadiul inițial.

...Au pornit lucrătorii de 
la șantierul teleconstrucția

să așeze noi cabluri tele
fonice! Incepînd din fața 
poștei, unde au spart tro
tuarul, „drumul" lor conti
nuă. p« sțriida \.iq
(prin fața clădirii C.C.P.) 
în toată lungimea ei iar 
acum au pornit să desfacă 
și str. Grivița Roșie (pe la 
Teatru) și urmează alte și 
alte străzi.

In schimb, nicăieri pînă 
acum, nu au refăcut la loc 
— nici trotuarul spart din 
fața poștei, nici str. 23 Au
gust — pe unde,. în bună 
măsură, au terminat corn 
plet’ instalarea cablurilor 
telefonice !

Soluții de rezolvare ar fi 
două : ori să înzestrăfri Stră 
zile și trotuarele noastre 
cu... fermoare, ra să pna'5 
șantierele să le. deschidă și

închidă cînd v<
au dat
crări, p . ru ■
lor și

după
lor corn'
etc. să
le și

tru ' tot
factorii
faltul :

permar
praf <.
înfățișă

ven !’
pentru
(apropo
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încheierea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Italia șl San Marino

TELEGRAME EXTERNE
„ZIUA ROMÂNIEI" 

la Tîrgul internațional 
de la BudapestaCeremonia plecării 

din San Marino
(Urmare din pag. 1)

stat, manifestările de însufle
țită simpatie și profundă con
siderație ale populației sanma- 
rineze au dat o vie expresie 
prestigiului de care se bucură 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
a cărui proeminentă personali
tate și al cărui aport de sea
mă la înfăptuirea marilor as
pirații ale omenirii contempo
rane au fost evidențiate, în 
multe momente ale vizitei.

Cu aceste sentimente priete
nești și-a luat poporul sauna- 
rinez un călduros rămas bun 
de la șeful statului român.

...Ora 9,00. La reședința din 
orașul San Marino, rezervată 
înalților oaspeți români, so
sesc căpitanii regenți Frances
co Maria Francini și Primo 
Bugli, cu soțiile. împreună, iau 
loc în mașinile oficiale, escor
tate de motocicliști. îndreptîn- 
du-se spre localitatea Dogana,

Vizita solemnă 
a președintelui 

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

la Vatican
in dimineața zilei de sîmbă- 

tă, 26 mai 1973, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită so
lemnă Papei Paul al VI-lea.

Șeful statului român, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost înso
țiți de Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și 
ministrul comerțului exterior, 
Geo.rge Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini grele, Iacob Io- 
nașcu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Italia, 
consilieri și experți.

Cu acest prilej, a avut 10c 
o convorbire privind situația 
internațională, examinîndu-se 
problemele care preocupă în 
prezent opinia publică mondi
ală.

A fost subliniată, în mod 
deosebit, necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru instau
rarea și dezvoltarea între toa
te statele, a unor relații baza
te pe colaborare și încredere 
reciprocă, pentru consolidarea 
păcii și securității în lume.

In acest cadru, a fost relevat 
rolul important pe care-1 poa
te avea convocarea, într-un 
timp scurt, a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, care să garanteze res
pectarea de, către toate statele 
a principiilor și normelor fun
damentale ale dreptului și eti
cii internaționale. S-a eviden
țiat necesitatea soluționării 
juste și pe cale pașnică a con
flictelor existente în lume, pe 
baza respectării intereselor le
gitime ale părților în cauză și

Declarația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Italiei despre 

rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ROMA 26 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : Președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, 
Giulio Andreotti, a făcut co
respondentului Agerpres, la 
Roma următoarea declarație : 
„Sîntem foarte mulțumiți de 
rezultatele vizitei pe care a 
efectuat-o în Italia președin
tele Consiliului de Stat1 al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Cred 
că nu greșesc deloc că a- 
ceastă primă vizită a unui șef 
de stat român pe meleagurile 
țării noastre reprezintă un 
moment deosebit de impor
tant pentru dezvoltarea conti
nuă a tradiționalelor noastre 
relații, în cele mai diverse 
domenii, și, în același t'imp 
ne va permite să intensificăm 
conlucrarea noastră pe planul 
acțiunilor politice internațio
nale, contribuind astfel la im
pulsionarea procesului de

/hz luat sfîrșit lucrările Congresului 
internațional

de medicină și farmacie militară
La București au luat sfîrșit 

sîmbătă, lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres internațional 
ce medicină și farmacie milita
ră.

In numele delegaților, repre
zentantul francez, generalul 
medic Pierre Georges Lenoir, 
a adresat călduroase cuvinte 
de mulțumire președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și ministrului a- 
părării naționale, qeneral. de 
armată Ion Ioniiță, pentru în
țelegerea, qenerozitatea și spri
jinul acordate Congresului, a- 
le cărui lucrări s-au desfășurat 
cu deplin succes. Valoarea 

situată la frontiera Republicii 
San Marino.

Aici,- are loc ceremonia ple
cării. Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii San Ma
rino. O gardă militară prezin
tă onorul.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau cu cordiali
tate rămas bun de la căpitanii 
regenți și soțiile lor.

Sînt de față personalități a- 
le vieții politice sanmarineze.

Cortegiul prezidențial por
nește în aclamațiile entuziaste 
ale numeroșilor locaftiici veniți 
și ei să-și ia rămas bun de la 
solii poporului român prieten.

Se ajunge la aeroportul Ri-’ 
mini, unde președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elen-a 
Ceaușescu sînt conduși la a- 
vion de oficialitățile locale.

Aeronava prezidențială de
colează, cu destinația Roma.

a dreptului fiecărui popor de 
a dispune liber de soarta sa.

S-a subliniat', de asemenea, 
Importanța intensificării spri
jinului ce trebuie acordat, pe 
baza unei ample colaborări in
ternaționale, țărilor in curs de 
dezvoltare.

In timpul schimbului de ve
deri, s-a evidențiat importan
ța ce trebuie acordată crește
rii rolului și eficacității Orga
nizației Națiunilor Unite.

Convorbirile au prilejuit, tot
odată, cunoașterea preocupări
lor și realizărilor poporului și 
statului român, pentru pace' și 
progres social, și, în același 
timp, a contribuției Vaticantrfui 
la cauza nobilă a păcii.

In acest context, Papa Paul 
al VI-lea s-a interesat asupra 
diverselor aspecte ale activită
ții bisericilor din România și, 
în mod deosebit, asupra vieții 
bisericii catolice.

La sfirșitul întîlnirii care a 
durat peste cincizeci de minu
te, și s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au fost pre
zentate Papei Paul al VI-lea 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele oficiale care l-au 
însoțit pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România în vizita sa 
la Vatican.

★
Papa Paul al VI-lea a oferit 

în dar președintelui Nicolae 
Ceaușescu un bust în marmură 
al împăratului Traian, realizat 
în jurul anilor 120, și scos la 
lumină în urma săpăturilor de 
la Ostia Antica, port roman la 
Marea Tireniană.

destindere, aflat astăzi în pli
nă evoluție.' Documentele 
semnate cu prilejul vizit'ei și, 
îndeosebi, Declarația solem
nă comună reafirmă aceasta 
în mod clar, precum și hotă- 
rîrea noastră de continuă a- 
propiere și înțelegere.

In încheiere doresc să vă 
spun că organizarea acestei 
vizite a constituit pentru noi 
nu numai o mare plăcere, dar 
și o sarcină dintre cele maj 
ușoare și aceasta deoarece 
președintele Nicolae 
Ceaușescu est’e o personalita
te politică foarte cunoscută 
și deosebit de apreciată de 
întregul popor italian. Sînt 
convins că acest lucru l-a 
putut constata Și conducăto
rul statului român, în urma 
manifestărilor de aleasă prie
tenie și caldă simpatie cu ca
re a fost înconjurat' pretutin
deni unde s-a aflat pe pă- 
mîntul Italiei".

comunicărilor și în special ce
le prezentate de colegii noș
tri români — a arătat vorbito
rul — au adus o contribuție 
importantă la dezvoltarea știin
țelor medicale. Congresul a 
creat un cadru propice pentru 
schimburi de idei, înțelegere 
Si stimă reciprocă a medicilor 
militari, care se află în slujba 
acelorași idealuri umanitare.

In ședința de închidere au 
luat, de asemenea, cuvîntul 
Mani Chandra, consilier al Or
ganizației Mondiale a Sănătă
ții, Roland Marti, delegat al 
Comitetului internațional de 
Cruce Roșie și generalul lo
cotenent N. G. Ivanov, șeful 
delegației sovietice, care au 
relevat însemnătatea lucrări
lor congresului în domeniul

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială 

în Italia a președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu

La invitația președintelui 
Republicii Italiene, Giovanni 
Leone, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au 
început vizita de stat in I- 
talia Ia 21 mai 1973.

In timpul șederii în Ita
lia, șeful statului român și 
persoanele care l-au însoțit au 
vizitat, pînă la 25 mai a.c., 
ca oaspeți oficiali ai guver
nului italian, obiective in
dustriale, monumente istori
ce și așezăminte social-cultu- 
rale din Roma, Milano, To
rino și Genova, luînd cunoș
tință cu interes de realizările 
poporului italian în domeni
ile economiei, științei și cul
turii.

înalților oaspeți li s-a re
zervat o primire călduroasă, 
expresie a relațiilor de pri
etenie tradițională dintre Ro
mânia și Italia și a senti
mentelor de prețuire și stimă 
reciprocă de care sînt ani
mate cele două popoare, le
gate de secole prin afinități 
de limbă și cultură.

In cursul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbiri cu președintele Re
publicii Italiene, Giovanni 
Leone, și cu președintele Con
siliului de Miniștri, Giulio 
Andreotti, la care, din par
tea română, au participat: 
Ion Pățan, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Ioan A- 
vram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Roma, 
consilieri și experți.

Din partea italiană au 
participat: Giuseppe Medici, 
ministrul afacerilor externe, 
Matteo Matteotti, ministrul 
comerțului exterior, ambasa
dorul Republicii Italiene Ia 
București, funcționari supe
riori de la Președinția Re
publicii, Președinția Consiliu
lui de Miniștri și M.A.E. ita
lian.

Convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere re
ciprocă, s-au referit la dez
voltarea relațiilor dintre Ro
mânia și Italia, precum și la 
principalele probleme inter
naționale.

Cele două Părți au subli
niat importanța și utilitatea 
contactelor între cele două 
țări, pînă la cel mai înalt ni
vel și au exprimat dorința 
reciprocă de a le continua și 
dezvolta.

Animați de dorința de a 
răspunde aspirațiilor de pa
ce, apropiere și înțelegere ale 
popoarelor român și italian, 
de a adinei și dezvolta rapor
turile dintre România și Ita
lia și de a întări contribu
ția celor două țări la conso
lidarea păcii și securității in
ternaționale, precum și Ia 
dezvoltarea cooperării intre 
toate statele, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Giulio Andreotti, au semnat De
clarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Italiene.

Cele două Părți au consta
tat cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor bilate
rale româno-italiene și au e- 
vidențiat existența unor noi 
posibilități pentru lărgirea și 
diversificarea colaborării lor 
în toate domeniile.

In domeniul relațiilor eco
nomice, s-a reliefat creșterea 
într-un ritm susținut a schim
burilor comerciale care se 
desfășoară pe baza Acordului 
pe termen lung (1970—1974) și 
a protocoalelor anuale de 
schimburi comerciale.

Manifestîndu-și satisfacția 
pentru rezultatele obținute 
— Italia situîndu-se la loc de 
frunte în comerțul exterior 
al României, Părțile au ex
primat hotărîrea lor de a ac
ționa în continuare pentru 
amplificarea schimburilor co

științei medicale mondiale, cît 
și în planul întăririi relațiilor 
de colaborare între popoare, 
pentru pace.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de generalul maior dr. 
Alexandru Augustin, care a 
fost ales președinte al Comite
tului internațional de medicină 
și farmacie militară. Manifes
tarea noastră a constituit încă 
un prilej fericit de cunoaștere 
și apropiere intre medicii și 
farmaciștii militari din întrea
ga lume — a arătat, între al
tele, vorbitorul. Prin aceasta, 
conqresul nostru a marcat un 
pas înainte pentru promovarea 
ideilor de pace și prietenie 
între popoare.

(Agerpres) 

merciale prin diversificarea 
structurii acestora, lărgirea 
cooperării economice și teh
nice.

Ținind seama de importan
ța deosebită a cooperării, ca 
formă superioară in relațiile 
economice contemporane, și 
in dorința de a crea o bază 
trainică, de durată, raportu
rilor dintre ele in aceste do
menii, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Italiene, Giulio An
dreotti, au semnat un Acord 
de colaborare economică, in
dustrială și tehnică pe ter
men lung.

Apreciind rezultatele celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economi
că, industrială și tehnică, des
fășurată recent la Roma, ce
le două Părți au exprimat 
hotărîrea lor comună de a 
sprijini și încuraja acțiunile 
de coopearre convenite, me
nite să confere stabilitate și 
perspectivă schimburile eco
nomice dintre România și 
Italia.

In vederea impulsionării 
activității Comisiei mixte. 
Părțile au hotărît să ridice 
reprezentarea în cadrul a- 
cesteia la nivel guvernamen
tal.

Cu ocazia vizitei, a fost 
semnat Protocolul Comisiei 
mixte privind cooperarea e- 
conomică, industrială și teh
nică, care prevede importan
te măsuri concrete vizînd in
tensificarea și diversificarea 
colaborării economice și co
merciale dintre România și 
Italia.

Cele două Părți au apre
ciat pozitiv Protocolul de co
laborare încheiat în luna mar
tie a.c. între Camera de Co
merț a Republicii Socialiste 
România și Institutul Italian 
pentru Comerț Exterior, pre
cum și înțelegerile directe 
realizate intre Consiliul Na
țional pentru Știință și Teh
nologie al Republicii Socia
liste România și Consiliul 
Național de Cercetare Știin
țifică din Italia, subliniind 
importanța unor asemenea în
țelegeri pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale. Ele și-au 
exprimat dorința de a le 
lărgi și la alte domenii de 
activitate.

Părțile și-au exprimat sa
tisfacția pentru evoluția ra
porturilor de cooperare cul
turală, științifică și tehnică, 
care se desfășoară pe baza 
Acordurilor cultural și de co
operare tehnico-șitiințMică, 
precum și a înțelegerilor di
recte dintre instituțiile cul
turale ale celor două țări.

In acest sens, încheierea 
recentă a Programului de 
colaborare culturală și știin
țifică pe anii 1973—1975 re
prezintă o nouă contribuție 
la intensificarea schimburilor 
reciproce.

Convinse de importanța 
schimburilor culturale și ști
ințifice și a rolului pe care 
acestea îl au pentru promo
varea apropierii și prieteniei 
intre popoare, cele două Părți 
au convenit să le încurajeze 
și în viitor, în vederea unei 
cunoașteri reciproce tot mai 
aprofundate a valorilor cul
turale, pe baza legăturilor 
tradiționale de prietenie și 
a afinităților de limbă și ci
vilizație.

In acest context, Părțile au 
exprimat satisfacția față de 
activitatea fructuoasă desfă
șurată de Biblioteca română 
din Roma și de Biblioteca i- 
taliană din București.

Cele două Părți s-au de
clarat gata să favorizeze con

FILME
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Maria Stuart; Republi
ca : Pădurea pierdută ;PETRI- 
LA: Sfînta Tereza și diavo
lii ;• LONEA — Minerul: Bu
levardul Romului ; ANINOA- 
SA : . Creierul; VULCAN: 
Queimada ; LUPENI — Cul
tural : Nunta de piatră ; U- 
RICANI: Pasărea liberă.

LUNI 28 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Moartea reqelui negru; 
Republica : .19 fete și un ma
rinar ; PETRILA : Sîînta Te
reza și diavolii; LONEA — 
Minerul: Zestrea ; ANINOA- 
SA : Creierul ; VULCAN : 
Adio arme ; LUPENI — Cul
tural : Născut liber; —
Muncitoresc: Eqor Buli-
ciov și alții ; URI CÂNI : A- 
venturile unei prințese qer- 
mane la curtea reqelui Soa
re.

RADIO
6,00 Buletin de știri ; 6,05 

Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Partidului, ini

tactele între organizațiile de 
tineret și alte organizații, în 
domeniul turismului etc.

In dorința de a completa și 
lărgi cadrul juridic al rela
țiilor dintre ele, cele două Părți 
au semnat un Acord de navi
gație maritimă și au conve
nit să înceapă, în curînd, ne
gocieri in vederea încheierii 
unui Acord privind evitarea 
dublei impuneri intre cele do
uă țări și a unei noi con
venții sanitar-veterinare.

Cele două Părți au exami
nat pe larg principalele pro
bleme internaționale actuale 
de interes comun și îndeosebi 
cele privind securitatea și co
operarea în Europa, relie- 
fînd importante puncte de 
apropiere și de înțelegere.

Apreciind rezultatele în
registrate pînă în prezent la 
consultările preliminare de 
la Helsinki, Părțile s-au pro
nunțat în favoarea convo
cării, cît mai curînd posibil, 
a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa.

Cele două Părți au expri
mat dorința ca această Con
ferință să contribuie la con
solidarea păcii și securității 
și la dezvoltarea cooperării 
in Europa în toate domeniile, 
înfăptuirea acestui obiectiv 
trebuie să ducă la exclude
rea folosirii forței sau ame
nințării cu forța, să pună la 
adăpost toate statele de ori
ce agresiune, presiune, imix
tiune sau impunere a voinței 
altuia și să asigure condiți
ile ca toate națiunile să se 
dezvolte liber, potrivit voin
ței proprii și să colabore-e 
intre ele, în conformitate cu 
principiile dreptului interna
țional.

Pornind de Ia realitatea că 
edificarea unei securități au
tentice în Europa nu poate 
să nu țină seama de aspecte
le militare, cele două Părți 
au examinat această proble
mă, de asemenea, în lumi
na desfășurării convorbirilor 
in curs de la Viena, cu pri
vire Ia Europa centrală.

Cele două Părți, care nu 
aparțin direct zonei geogra
fice la care se referă negoci
erile, și-au afirmat totuși ho
tărîrea de a contribui, în 
strînsă colaborare cu celelal
te delegații participante, la 
reușita actualelor consultări 
din capitala Austriei, precum 
și Ia negocierile care vor ur
ma ; ele au subliniat că ori
ce măsură de natură politică 
sau militară întreprinsă în 
Europa nu trebuie să fie în
dreptată împotriva nici unui 
stat sau continent, nu trebuie 
să afecteze securitatea altor 
state, altor zone ale Europei 
sau altor continente.

Cele două Părți s-au pro
nunțat pentru adoptarea de 
măsuri concrete și efective 
pentru încetarea cursei înar
mărilor, realizarea dezar
mării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare, 
menite să ducă Ia întărirea 
păcii, securității și destinde
rii internaționale. In legătură 
cu aceasta, ele au examinat 
desfășurarea negocierilor în 
curs în cadrul Comitetului de 
Dezarmare de Ia Geneva.

Totodată, cele două părți 
au evidențiat importanța sta
tornicirii unor relații de bu
nă vecinătate în Balcani și 
stabilirii unui climat de pa
ce și cooperare în zona Me- 
diteranei în vederea promo
vării destinderii și securității 
în Europa.

Părțile au exprimat hotărî
rea lor de a acționa, în con
tinuare, pentru accentuarea 
cursului nou, pozitiv, care se 
conturează în viața interna
țională și s-au pronunțat cu 
fermitate pentru stingerea fo
carelor de încordare și con

ma și versul; 8,10 Ilustrate 
muzicale ; 9,00 Ora satului; 
10,00 Radiomagazinul femei
lor ; 10,30 SucceSe ale dis
cului ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnâre cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 11,35 Formații de muzi
că ușoară; 12,00 De toate 
pentru toți; 13,00 Radiojur
nal ; 13,15 Șlagăre lansate de 
Corina Chiriac, Sheila, Tonny 
Christie, Cristian Popescu și 
Helena Vondrackova; 14,00
Unda veselă ; 14,30 Estrada 
duminicală ; 15,00 Buletin de 
știri; 17,25 Transmisiune de 
fotbal : România — R.D. Ger
mană ; 19,20 Muzică ușoară; 
19,315 Radiojurnal ; 20,05 Fes
tivalul și concursul popular 
„Maria Tănase" ; 20,45 Con
semnări ; 20,50 Tonomat in
ternațional ; 21,45 Melodii pe 
versuri de Angel Grigoriu, 
Romeo Iorgulescu și Aurel 
Felea ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Scene din opera „Ne
vestele vesele din Windsor";
22,50 Moment poetic; 23,00 
Dans non stop ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă. 

flicte care mai dăinuie în 
diferite zone ale lumii, pen
tru soluționarea, pe cale po
litică, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state.

In acest context, ele au 
salutat cu satisfacție înche
ierea acordului cu privirț la 
încetarea războiului din Viet
nam și a acordului de resta
bilire a păcii și înțelegerii 
naționale în Laos, ceea ce 
constituie un început bun 
pentru dezvoltarea unei poli
tici de pace și colaborare în 
această zonă. Ele au exprimat 
speranța că se va ajun
ge în curînd la un acord pri
vind restabilirea unei păci 
trainice în întreaga Indochi
na.

Exprimîndu-și îngrijorarea 
pentru situația încordată exis
tentă in Orientul Apropiat, 
cele două părți au subliniat 
necesitatea găsirii unei so
luții politice a conflictului, 
pe baza Rezoluției 242 a Con
siliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967, în conformi
tate cu interesele și dreptu
rile legitime ale tuturor țări
lor și popoarelor din această 
regiune, inclusiv respectarea 
drepturilor legitime ale pa
lestinienilor.

Cele două Părți au subli
niat importanța pe care ele 
o atribuie intensificării spri
jinului ce trebuie acordat, pe 
baza unei largi cooperări in
ternaționale, țărilor în curs 
de dezvoltare pentru asigura
rea progresului lor și eli
minarea decalajului existent 
între acestea și țările dez
voltate.

Părțile au evidențiat im
portanța pe care țările lor o 
acordă întăririi rolului și creș
terii eficacității O.N.U. ca 
instrument pentru promova
rea păcii, securității și co
operării internaționale și au 
hotărît să dezvolte colaborare 
statornicită între reprezen
tanții lor in acest for inter
național.

Avînd în vedere impor
tanta contribuție a contactelor 
personale și a schimbului de 
păreri dintre factorii de răs
pundere ai celor două țări Ia 
dezvoltarea colaborării bila
terale, Ia întărirea încrederii 
stimei și respectului reciproc 
dintre popoarele român și i- 
talian, cele două Părți au ex
primat via satisfacție pen
tru convorbirile lor rodnice, 
prilejuite de vizita președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, prima vi
zită a unui șef de stat ro
mân în Italia, moment de o 
deosebită semnificație în rela
țiile bilaterale româno-ita
liene și au reafirmat hotărî
rea lor de a continua aseme
nea contacte, în interesul ce
lor două popoare, al păcii și 
securității în Europa și în lu
mea întreagă.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat cele mai 
vii mulțumiri președintelui 
Giovanni Leone Și guvernului 
italian pentru primirea căl
duroasă care i-a fost rezerva
tă pretutindeni în timpul vi
zitei în Italia.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au invitat pe președintele Re
publicii Italiene, Giovanni 
Leone, și pe doamna Vittoria 
Leone, să facă o vizită ofi
cială în România.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei ur
mează să fie stabilită pe ca
le diplomatică.
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8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv ;
8,20 Cravatele roșii; •
9,50 Viața satului ;

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară ;

12,30 De strajă patriei ;
13,00 — 16,25 Album dumi

nical. Din program: 
Trio Ra-Ta-Ta : muzi
că, satiră și umor cu 
Vasilica Tastaman, 
Ștefan Tapalaqă și Du
mitru Rucăreanu. La 
literă, caval, fluier... 
Radu Neguț. Antologie 
umoristică TV: Oc
tavian Cotescu. 14,00
- Fotbal : U.R.S.S. - 
Franța ( preliminariile 
campionatului mondial) 
Selecțiuni înregistrate 
de la Moscova. „Ge-

BUDAPESTA 26 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Sîmbătă a avut loc 
ziua României la Tîrgul inter
național de la Budapesta. Cu 
acest prilej, loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, 
a oferit un cocteil.

Au participat reprezentanți

Festivitățile de
J»

ADDIS ABEBA 26 (Ager
pres). — In continuarea festi
vităților de la Addis Abeba, 
prilejuite de cea de-a 10-a a- 
niversare a Organizației Uni
tății Africane, au luat cuvîntul 
șefii de stat ai Senegalului, 
Republicii Togo, Mauritaniei, 
Sudanului și Republicii Africa 
Centrală, care s-au referit la 
o serie de obiective ale popoa
relor continentului, în spiritul 
luptei hotărite împotriva im-

încheierea lucrărilor 
Congresului Camerei de Comerț 

Internațional
RIO de JANEIRO 26 (Ager

pres). — Lucrările celui de-al 
24-lea Congres al Camerei de 
Comerț Internațional (C.C.I.), 
la care au participat peste o 
mie de delegați din 50 de sta
te ale lumii, au luat sfîrșit, vi
neri, la Rio de Janeiro. Con
gresul, desfășurat în sesiuni

------<------

Noul cabinet 
argentinian

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres). La numai cîteva ore 
după instalarea sa în funcția 
supremă a statului, președin-’ 
tele Hector Campora a numit 
o parte din miniștrii noului 
cabinet argentinian. Principa
lele portofolii au fost împăr
țite după cum urmează: mi
nisterul de externe — Juan 
Carlos Putyb, ministerul de 
interne — Esteban Antonio 
Righi, ministerul finanțelor
— Jose Gelbard, ministerul 
muncii — Ricardo Otero, mi
nisterul culturii și educației
— Jorge Alberto Tayana, mi
nisterul apărării naționale — 
Angel Federico Robledo, mi
nisterul justiției — Antonio 
Juan Benitez, ministerul afa
cerilor sociale — Jose Lopez 
Rega. Potrivit agenției Fran
ce Presse, în următoarele zi
le, președintele Hector Cam
pora va numi și pe titularii 
celorlalte ministere.

------4------

Luptele 
din 

Cambodgia
PNOM PENH 26 (Ager

pres). Sîmbătă în Cambod
gia au continuat, în zona 
șoselei nr. 5, luptele între 
detașamentele forțelor patri
otice khmere și trupele re
gimului de la Pnom Penh, 
care încearcă să redobîn- 
dească posibilitățile de con
trol asupra acestei importan
te artere rutiere din nord- 
vestul Pnom Penhului, care 
leagă capitala de orașul 
Kompong Chnang. Alte lup
te au avut loc în regiunea șo
selei nr. 1 care asigură le
gătura dintre Pnom Penh și 
Neak Luong, punct de traver
sare cu feribotul a fluviului 
Mekong. In zona acestor lupte, 
aviația tactică și strategică 
americană a intervenit în re
petate rînduri în sprijinul 
trupelor lonnoliste.

noveva de Brabant sau 
reabilitarea candorii" 
— interpret; Mirel I- 
lieșu și artiștii păpu
șari din Timișoara. „La 
porțile dorului" cu Tu
dor Gheorqhe. Jurnal 
de călătorie : Shiraz — 
Iran. Ultima etapă a 
competiției cicliste In
ternaționale „Cursa 
Păcii". Transmisiune 
de la Berlin. Autograf 
muzica] : Raphael ;

16.30 Film serial pentru ti
neret. Tunelul timpului 
Episodul VIII - „Răz
bunarea Iui Robin 
Hood“ :

17.20 Fotbal: România — R.D 
Germană (preliminariile 
campionatului mondi
al). Transmisiune di
rectă de la stadienat 
„23 August" ;

19,15 Avanpremieră ;
19.20 1001 de seri -,
19.30 Telejurnal. Săptămî- 

na politică internă și 
internațională în ima
gini ;

20,00 Reportaj filmat. Vizita 
președintelui Consilia- 
lui de Stat al Republi

ai Ministerului Afacerilor Ex« 
terne, ai Ministerului Comer
țului Exterior, conducători a| 
unor întreprinderi cu care ța
ra noastră întreține relații e« 
conomice. Au fost de față șefii 
unor misiuni diplomatice acre
ditați la Budapesta, șefi șl 
membri ai unor agenții econo
mice, ziariști.

la Addis Abeba
perialismului, colonialismului 
și rasismului.

★
LUSAKA 26 (Agerpres). —* 

Cu prilejul Zilei eliberării A- 
fricii și a celei de-a 10-a ani
versări a Organizației Unității 
Africane, la Lusaka a avut loc 
o mare ceremonie în cadrul că
reia președintele Kenneth 
Kaunda a conferit ordine celor 
care și-au adus contribuția la 
realizarea independenței' Zam- 
biei și la dezvoltarea tării.

plenare și pe grupe de lucru, 
a dezbătut o serie de problema 
privind dezvoltarea urbană în 
condițiile noului avînt econo
mi:, dezvoltarea schimburilor, 
comerciale internaționale, pre
cum și evoluția și stadiul re
lațiilor dintre statele industrial 
l'zate și țările în curs de dez
voltare. Un loc aparte l-au 
constituit discuțiile asupra bi
lanțului activității desfășurate 
de Camera de Comerț interna
țional, în perioada 1971-1973, 
și asupra stabilirii directivelor 
etapei 1973-1974.

In cadrul ședinței de închi
dere a Congresului, participant 
ții au ales pe Renato Lombar
di (Italia) în funcția de pre
ședinte al Camerei de Comerț 
Internațional și pe Garl Hen
rik Windqwist (Suedia) — se
cretar general al acestui orga
nism.

România a fost reprezentată 
de un observator.
uinuu/iniHimmimmmunu

Pe f

Q La Paris a luat ființă So
cietatea mixtă româno-france- 
ză „Romaltex", care are ca 
obiectiv promovarea exportu
rilor industriei ușoare româ
nești în Franța și pe terțe pie
țe, precum și cooperarea între 
industriile bunurilor de larg 
consum dintre cele două țări.

• In Sala Coloanelor a Ca
sei Sindicatelor din Moscova 
a avut loc o adunare festivă 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la constituirea Alianței 
societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S.

• Ahmed Lawzi și-a pre
zentat, simbălă, din motive de 
sănătate, demisia din funcția 
de prim ministru al Iordaniei 
— anunță un comunicat al 
Palatului Regal de la Amman, 
Ca urmare a acceptării demisi
ei, regele Hussein l-a însărci
nat pe Zayd Rifai, pînă în pre
zent consilierul său pentru pro
blemele politice și de securi
tate, cu formarea unui nou ca
binet.

• Vineri, un grup de cârca 
80 de studenți ai Universității 
catolice din Valparaiso, mem
bri ai grupărilor de extremă 
dreapta „Rolando Matus" și 
„Patrie și Libertate", au atacat 
sediul regional al Partidului 
Comunist — informează agen
ția Prensa Latina.

cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în 
Italia și San Marino;

20.45 Soliști îndrăgiți de 
muzică populară ;

21,00 Film artistic. Taxiul. 
Producție a studiouri
lor cinematografice 
poloneze ;

22.30 Telejurnal ;
22,40 Duminica sportivă. Fot

bal : Cehoslovacia — 
Anglia. Selecțiuni în
registrate de la Pra- 
ga ;

LUNI. 28 MAI

17.30 Curs de limbă franceză. 
Lecția a 56-a (reluare);

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

județul Ialomița ;
18.20 Căminul ;
19,00 Ecranul ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 
1973 — an hotărîtor;

20,00 Cîntecul săptămînii. Fîi 
mul loc de pe pămînt 
— de Al. Mandy;

20,05 Reportajul săptămînii. 
împliniri — ® fan»tlle. 
50 de ani împreună i

20.30 Roman foileton : Feme
ia în alb. Episodul V

21,35 Revista literară T.V.; 
22.25 24 de ore ;
22.45 Luminile rampei;
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