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In zilele de 22 și 23 iunie. 
Ia Comitetul Central al P.C.R. 
a avut loc o consfătuire de 
lucru, convocată din inițiativa 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea dezba
terii unor probleme actuale 
ale activității de proiectare, 
de investiții In general.

In a doua zi a consfătuirii, 
în încheierea lucrărilor, a lu
at cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintarea secre-

tarului general al partidului 
recomandările făcute au fost 
urmărite cu deosebit interes, 
subliniate cu puternice apla
uze.

La consfătuire au pârtiei 
pat tovarășii Manea Mănescu. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor 
ghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț. 
Maxim Berghianu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, 
ron Constantinescu, 
Gere, Vasile Patilineț,

Mi-
Mihai 
mem

UtiuUfUHjClfaWs I Pentru onorarea cerințelor economiei naționale,
de cărbune cocsificabil, la mina Lupeni

O hotărîre respectată:

„In fiecare zi 
de extracție

cu sarcinile 
realizate"

CADENȚA PIERDUTA
TREBUIE REGĂSITĂ URGENT!

prim-vicepre- 
vicepreședinți 
populare ju- 
din conduce-

bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, ai Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, 
ședinți și 
ai consiliilor 
dețerie, cadre
rea unor ministere, directorii 
institutelor de proiectare, șe
fii de proiecte ale principale
lor obiective economice și so- 
cial-culturale, constructori,

(Continuare in pag. a 4-a)

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Comitetului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de materiale 

izolatoare București

I

Deviza colectivului secto
rului V al minei Vulcan în 
această lună este : „în fiecare 
zi cu sarcinile de extracție 
realizate". Colectivul a în
făptuit întocmai ceea ce și-a 
propus, încheind decada I 
a lunii cu un plus de 500 to
ne, jar la finele celei de a do
ua raporta un plus de peste 
1 000 tone. Așa cum ne-a a- 
sigurat ieri inginerul Mitică 
Niculescu se va extrage pină 
la sfîrșitul lunii un volum de 
cărbune suplimentar fată 
plan de t 500 tone.

Realizările întregului
lectiv sînt rodul strădaniei 
fiecărei formații de lucru din 
abatajele sectorului. Brigada 
condusă de Alexandru Chiva,

tone

de

co-

de exemplu, s-a hotăr.ît să 
extragă în această lună, din 
abatajul cameră nr, 3, o can
titate rle peste 5 000 
cărbune, echivalentă cu pro
ducția unui abataj frontal de 
capacitate medie. Organiza
rea superioară a muncii, dis
ciplina fermă din brigadă 
le-au permis minerilor de aici 
să-și îndeplinească angaja
mentul : pină ieri ei au ridi
cat cota de realizare a pro-, 
ductivității muncii în abataj 
l.a 7,20 tone cărbune/post —: 
peste cea medie din frontale.

Realizări meritorii au obți
nut. în perioada trecută 
lună.
loan 
dan.

din 
și brigăzile conduse de 
Bud și Gheorghe Ior-

La mina Lonea

Transportul un sector activ 
angajat in întrecere

In activitatea unei exploatări miniere sectorului de 
transport ii revin sarcini deosebit de importante. De la în
treținerea în bune cohdițiuni a parcului de vagonete, a ma
șinilor de curățat vagonete goale și utilajelor de cîntărire a 
șistului vtzibik la întreținerea căilor de transport pe întregul 
circuit din subteran și de la suprafață și pină la transportul 
personalului, sau aprovizionarea sectoarelor cu vagonete și 
materiale — toate acestea sînt sarcini de serviciu a căror bu
na îndeplinire cere din partea sectorului de transport o orga
nizare judicioasa a muncii, o disciplină fermă in sensul plenar 
al expresiei, multă pasiune și pricepere in muncă.

La mina Lonea, fluxul de transport se desfășoară continuu 
fără întreruperi și stagnări. Este modul in care acest colectiv

(Continuare in pag. a 3-a)

In acest an colectivul minei 
Lupeni și-a pierdut cadența. 
Minusul înregistrat în cele 
cinci luni încheiate șe. ridică 
la 29 000. tone cărbune . brut. 
Colectivul care ani de-a rîndul 
a înregistrat succes după suc
ces, obținînd, laurii de fruntaș 
nu numai pe bazin, ci pe în
treaga industrie carboniferă, 
se află ac.um în. urma celorlal
te colective din , Valea. Jiului.

Această . rămînere în , urmă 
are consecințe din cele mai 
serioase care depășesc nivelul 
local. Mina Lupeni nu este 
numai unitatea cu cea mai 
mare capacitate de extracție, 
ea este la ora actuală princi
pala sursă de cărbune special 
pentru cocseriile de la Hune
doara. De aici urmarea: ne- 
îndeplinirea planului Ia Lu
peni creează un lanț de con
secințe care afectează o arie 
însemnată a activității econo
miei naționale. Așadar slăbi
rea pulsului în abatajele aces
tei mine se simte în producția 
bateriilor de cocs, furnalelor 
și oțelăriilor de la Hunedoara 
și, apoi, mai departe, în in
dustria constructoare de ma
șini precum și în alte ramuri 
ale economiei naționale.

In acest context este firesc 
să se manifeste o îngrijorare 
deosebită față de situația în 
care s-a ajuns la mina Lupeni. 
Există o bază obiectivă sufici
ent de solidă, care ar scuza, 
sau. ar ușura oarecum .răspun
derea factorilor de conducere 
tehnici și politiei ai minei

pentru răminerea în urmă în
registrată ?• Există condiții 
pentru o redresare rapidă a 
producției și recuperarea 
treptată în trimestrele urmă
toare a nerealizărilor din 
ma. jumătate a anului ? Ce 
de,făcut în acest sens ? 
întrebări care ' se pun cu 
mai multă insistență și la care 
insuși colectivul minei Lupeni 
caută răspunsurile.

Problemele ce se ridică 
prezent 
mic nu 
Mina a 
greutăți 
care•au 
eforturile colectivului și care 
îndeobște sînt cunoscute și 
înțelese. Dar, a face un inven
tar al acestor greutăți obiec
tive, spre a-1 folosi drept pa
ravan pentru a ascunde o sea
mă de deficiențe de natură 
subliectivă cu scopul de a gă
si justificări pentru rămînerile 
in urmă înregistrate, nu este 
în nici un caz modul corect 
de a pune problema. Nu de 
acoperiri și scuze este nevoie 
ci de aprecierea lucidă, realis
tă a situației, care să permită 
găsirea celor mai corespunză
toare soluții pentru ieșirea din 
impas. A fetișiza unele greu
tăți. a face din acestea o aco
perire. nu înseamnă altceva 
decît a demobiliza, a crea un 
climat de împăcare cu situa
ția.

Analizele făcute de organele 
de specialitate, precum și de 
organele de partid, care

pri
ește 
Iată 
tot

In 
sînt complexe și ni- 
poate fi absolutizat, 

fost confruntată și cu 
din cele, mai serioase, 
solicitat la maximum

controlat această exploatare, 
au apreciat că există impor
tante rezerve de creștere a 
productivității muncii și pe 
această bază, de realizare rit
mică a planului producției de 
cărbune. Acestea au fost de 
fapt și concluziile conducerii 
minei, ale organelor și organi
zațiilor de partid și de sindi
cat, precum și ale conducerilor 
sectoarelor de producție, care 
lună de lună au afirmat că 
planul se va realiza.

Intr-adevăr, mina dispune 
de întregul potențial uman și 
tehnic necesar îndeplinirii plar 
nului. Faptul că anul trecut, 
cu același efectiv și cu ace
leași utilaje, mina a realizat 
o producție mai mare, consti
tuie cea mai convingătoare 
demonstrație a acestui adevăr. 
Principala cauză a rămîneni 
tn urmă din acest an o con
stituie faptul că potențialul 
uman și tehnic de care dispu-

G. ADAM

(Continuare in pag. a 3-a)

Cronică
*

la termen,
de bună
calitate

ele re- 
condiții 
creează

al

Pe șantierul tineretului

LICEENII DIN VULCAN B. BOGDAN

(Continuare In pag. a 3-a)

de vagoane de naștere

Prin Decrțt al Consiliului 
de Stat, tovarășul Ștefan 
Bîrlea a fost eliberat din 
funcția de șef al Protocolu
lui de Stat de pe lingă Con
siliul, ,.de Stșt al Republicii 
Socialiste România.

Prin același Decret tova
rășul Nicolae Ecobescu a 
fost , numit in .funcția de șef 
al Protocolului de Stat de 
pe lingă Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, cu rangul de ambasa
dor.

(Agerpres)

La revizia de vagoane C.F.R. 
Petroșani echipa cu detașare 
și-a realizat, sarcinile de plan 
la sfîrșitul primelor două de
cade ale lunii curente în pro
porție de 143 la sută, 
ilâ intermediare la 
goanelor de marfă 
xecutate în condiții I 
chipa condusă de 
prilej. cu care s-au 
prin munca depusă 
de reparații Mircea Verdel, un- 
qătorul Cornel Crăciunescu. 
sudorul David Cozma și alții.

Executarea lucrărilor 
vizii la termen și în 
calitativ superioare 
premise pentru îmbunătățirea 
indicatorilor tehnico-economici 
realizați în exploatarea materi
alului rulant.

Revizi- 
frînele va- 
au fost e- 
bune de e- 
ton Dăian 

remarcat 
lăcătușul

prezintă în 
a minei o 
mai necesi- 
Lucrări a 

echiva- 
producție

abatajelor
neori, mina păstrează 

în memorie, ca un o- 
magiu, ca o recunoaș

tere a unor merite clădite 
prin muncă, tenacitate și cu
raj, numele celor care au 
condus brigăzile de mineri 
Ia realizarea unor importan
te lucrări de deschideri.

Pufuri,plane înclinate, ga
lerii poartă nume de mineri 
și sînt rostite cu respectul 
dublat de o discretă notă de 
nostalgie, pe care le inspiră 
eforturile creatoare rămase 
undeva în urmă.

Există însă și lucrări cu un 
caracter mai efemer, lucrări 
a căror durată nu se va mă
sura în ani, dar 
Viafa de zi cu zi 
importantă ce mu 
tă argumentări,
căror întîrziere se 
lează concret în 
nerealizată.

La o asemenea lucrare 
l-am îritîlnit cu puțin timp în 
urmă pe Gheorghe Zaharia 
intr-un moment în care gru
pa pe care o conduce tocmai 
terminase „atacarea" la aba
tajul cameră nr. 9 E din blo
cul 0 al E.M. Petrila. Ascul- 
tindu-1 în timp ce explica or
tacilor din schimbul urmă
tor ce operațiuni trebuiau e- 
xecutate la contrasuitorul ca
re urma să atingă stratul de 
cărbune mi l-am amintit așa 
cum îl cunoșteam cu aproa
pe zece ani în urmă. Nu se 
schimbase : statura măruntă

»

Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc in mod cordial 

pentru scrisoarea pe care mi-ați adresat-o și 
pentru invitația de a lua parte la sărbătorirea 
implinirii unei, jumătăți de secol de la înfiin
țarea intreprinderii in care lucrați, intrucit nu 
am posibilitatea să particip personal la ani
versare, doresc să vă adresez, pe această 
cale, cele mai calde felicitări, cu prilejul a- 
cestui important eveniment din viața intreprin
derii dumneavoastră.

Apreciez contribuția însemnată pe care 
muncitorii, tehnicienii și inginerii intreprinde
rii de materiale izolatoare au adus-o și o 
aduc la înfăptuirea politicii partidului de in
dustrializare socialistă, la promovarea pro
gresului tehnic in economia noastră națio
nală. Muncind cu abnegație și devotament, 
imbogățindu-și an de an experiența, colectivul 
intreprinderii a reușit sâ-și îndeplinească in 
condițiuni tot mai bune sarcinile importante 
ce i-au revenit.

Am convingerea, dragi tovarăși, că, trecind 
in revistă - cu prilejul acestei aniversări o 
intreprinderii - rezultatele activității dumnea-

voastră, i/â veți spori hotărirea de a dezvolta 
și mai mult realizările de pină acum. Sînt 
încredințat că veți acționa cu pricepere și 
energie pentru a pune în valoare noi posibi
lități de sporire și diversificare a producției, 
de creștere a productivității muncii, de ridi
care a calității produselor și realizare de eco
nomii - îndeosebi la materiile prime și ma
teriale provenite din import - că, printr-o or
ganizare superioară a muncii și producției, 
veți asigura o eficiență economică ridicată 
in întreaga activitate.

Nu mă indoiesc că veți face totul pentru a 
vă îndeplini cu cinste angajamentul de a 
realiza intr-un timp mai scurt sarcinile ce vă 
revin din planul cincinal, aducindu-vă astfel 
contribuția, împreună cu celelalte colective 
de oameni ai muncii, la înfăptuirea cu succes 
a programului elaborat de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale partidului, 
privind dezvoltarea economico-socială a țării 
și creșterea bunăstării întregului popor.

Vă doresc tuturor noi succese in activitatea 
viitoare, satisfacții depline în muncă și în 
viața personală, multă sănătate și fericire.

Vizita în (ara noastră
a șefului

prinful
Altețele Lor Regale, prințul 

Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodgia, 
Frontului 
Cambodgiei, 
que Sianuk, 
soanele care 
cut simbătă 
tă la expoziția permanentă a 
U.C.E.C.O.M. și la Muzeul Sa
tului.

La expoziția Uniunii ’ Cen
trale a Cooperativelor Meș
teșugărești, găzduită în unul 
din pavilioanele Complexului 
din Piața Scînteii, înalții oas
peți au fost intîmpinați de 
Florian Dănălache, președinte
le U.C.E.C.O.M.

In sălile expoziției, unde 
sînt reunite peste 17 000 expo
nate, solii poporului cambod
gian au avut prilejul să cu
noască varietatea și frumuse-

președintele 
Unit Național al 

și prințesa Moni- 
împreună cu per
le însoțesc, au fă- 
dimineața o vizi-

statului Cambodgia,
Norodom

tea artei noastre populare din 
toate zonele etnografice ale 
(ării. Alte standuri conțin ar- 
licole de îmbrăcăminte, mobilă 
produse de încălțăminte și 
marochinărie ce valorifică în
tr-o notă modernă bogatele 
noastre tradiții folclorice.
, Prințul Norodom Sianuk și 
prințesa Monique au examinat 
cu atenție și interes exponate
le, au 
legătură cu 
xecuție,
tea folclorului românesc, pre
ocuparea ce se manifestă în 
rîndul meșteșugarilor noștri 
pentru valorificarea sa superi
oară.

In încheiere, oaspeții vizio
nează o interesantă paradă a 
modei, portului popular și a 
unor originale realizări artiza-

cerut explicații, în 
tehnica de e- 

apreciind originalita-

Sianuk
nale moderne cu motive folclo
rice.

La plecare, șeful statului 
Cambodgia consemnează ur
mătoarele în cartea de onoa
re a expoziției: „Delegația 
Cambodgiei exprimă via sa 
admirație fată de realizările 
magnifice ale artizanilor din 
Republica Socialistă 
Aceste realizări se 
zează printr-o mare 
în fiecare ramură
natului, printr-un înalt nivel 
artistic, printr-un bun gust 
excepțional și printr-o armo
nizare foarte reușită a celor 
mai bune tradiții naționale, 
regionale și populare româ
nești cu necesitățile vieții mo
derne- Aceste realizări contri
buie la ridicarea prestigiului

România, 
caracteri- 
varietate 

a artiza-

(Continuare in pag. a 4-a)

Alimentația publică la locurile de agrement

Ceasurile de destindere
r» •

sa ne și
cu noi, 

fiecare 
brațele, 

de

ceasuri ale bunei dispoziții

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

— Grupa I A /
— Prezentă.
— Grupa I B 1
— Prezentă...
Grupa X B, III A,... 

Șefii grupelor de 
muncă patriotică de 
la Liceul Vulcan, cu 
carnețelele de pontai 
In mină își strîngeau... 
oamenii pentru a por
ni cu mult elan și vo
ie bună spre șantie
rul tineretului deschis 
la 18 iunie, pentru 
construirea stadionu
lui orașului (drenaj și 
terasament).

De lapt, adevăratul 
șantier este pe valea 
Ungurului de lingă o- 
rașttl Vulcan, de un
de tinerii elevi ai Li
ceului, vor slrînge 
700 mc de piatră ne
cesară stadionului. A- 
colo, în fiecare zi la 
o oră matinală, tinerii

BRAȚ CU MUNCA
se intUnesc in haine, 
de lucru. In ziua cînd 
am vizitai 
peste 130 de 
fete și băieți treceau 
pietrele din mină 
mină, pentru a 
cărca apoi 
lante. Dar 
cunoștință 
grupelor : 
Stănoiu, 
Cineva a adăugat : e 
cea mai bună grupă! 
Grupa I A, condusă 
de Rodica Mariaș, X 
B de Elena Mănescu, 
X A de Nicolae Pla
cet, III B de Mihai 
Pirvu. Directorul mi- 
croîntreprinderii des
chise la liceul din 
Vulcan, elevul Nico
lae Stoicuta conduce 
grupa III A. Tot el es
te si șeful șantierului 
și cel mai... autorizat 
să ne dea amănunte :

— Sîriteți de acord 
tovarășe director, că 
om, muncitor fie cu 
fie cu mintea, după orele 
efort, de încordare în timpul 
programului de lucru, dacă nu 
in alte zile, dar cel puțin la 
finele unei săptămîni, caută 
cite un locșor, cîte o oază pen
tru odihnă, pentru recreere ? 
Oamenii vor, doresc și au 
dreptul la această reconforta- 
re, lucru de altfel necesar pen
tru a compensa efortul din zi
lele următoare, pentru reali
zarea unui ciclu biologic 
optim.

îmbucurător e faptul că in 
ultimul timp au existat preo
cupări și există unele rezulta
te certe în extinderea locurilor 
de agrement pentru sezonul 
estival, menite să ofere în- 
tr-un mediu mai. apropiat de 
pădurile din împrejurimi, deci 
de natură, condiții cît mai 
bune pentru destindere.* Ceea 
ce . ne-ar interesa este să 
aflăm : în ce constă contribu
ția alimentației publice la 
creșterea atractivității locuri
lor de agrement, ce preocupări

Interlocutor CONSTANTIN SECĂREA, 
director al I.C.L.S. pentru alimentația 

publică Petroșani

există in beneficiul publicului, 
al consumatorului pentru ca 
acesta să se simtă cit mai 
bine ?

— Locurile de agrement se 
află în atenția noastră. Am 
dispus ca în perioada verii, în 
toate locurile de agrement, să 
ne permanentizăm activitatea
— adică în zilele cînd condiți
ile meteorologice ne permit
— să asigurăm servirea per
manentă a consumatorilor. Mă 
refer mai ales la „Brăița

„Cinci-sud" Lupeni, la „Brazi" 
Vulcan. In plus, în zilele de 
repaus cînd e solicitarea mai 
mare, vom dirija spre aceste 
baze cantități sporite de bere, 
vinuri, cîrnăciori, mici etc. cit 
și formații de lucru mărite. Pe 
lîngă locurile de agrement sus 
amintite vă pot spune că tn 
aceeași măsură avem în ve
dere și locurile tradiționale de 
recreere în jurul localităților 
municipiului, ca Peștera Bolii, 
Lunca Florii, Tulipanul, incin-

ta parcului din Petrila etc. — 
locuri unde vom fi prezenți 
în zilele de repaus, cînd 
timpul va fi favorabil, cu uni
tăți volante care vor desface 
mici, bere, vinuri etc

— Aveți în preocupare ex
tinderea locurilor de desfacere 
proprii în aer liber, în mijlo
ciii naturii ?

— Cum să vă spun, în acest 
sens avem propriile noastre 
grădini de vară știute. In 
plus, am cerut unităților, și 
le-ana sprijinit cu dotarea co
respunzătoare, ca acolo unde 
sînt condiții, terenuri pavate, 
să scoată mese, umbrele și să 
amenajeze terase. S-a făcut 
acest lucru la multe unități. 
Mai mult, au fost reamenaja- 
te terasele de la „Straja" Vul
can și „Păltiniș" Uricani, gră
dina de vară din Aninoasa. 
Actualmente se află in curs de 
amenajare o grădină de vară 
la Petrila și alta la „Perla" 
Vulcan. Avem în plan amena-

Dan STEJARU

țantîeru/
• elevi,

în 
le in- 

bascu- 
facem 

șefii

în
să 

cu
Eugenia

grupa I B.

— Astăzi e cald și 
soare, dar noi am 
muncit aici și pe vre
me rea. Treaba merge 
foarte bine. In trei zi
le ăm încărcat cu pia
tră adunată din riu 28 
de mașini. In scurt 
timp vom termina.

— Care este cea 
mai harnică grupă ?

— Toate. Dar tre
buie să spun totuși că 
fetele de la anul 11 
B, ne-au întrecut, pe 
noi băieții. Normal. 
Am înțeles acest 
normal pentru că Ia 
liceul din Vulcan, 
ponderea o defin fe
tele.

Dar și băieții s-au 
întrecut in vrednicie. 

Ei au încărcat piatra. 
O altă grupă este Ia 
postul său gata de ac
țiune, chiar pe locul 
viitorului stadion.

Am aflat apoi 
o grupă este concen
trată la un nou ateii- 
er-școlar iar 15 fete 
participă la lucrările 
de construire a ștran
dului (la locul de 
grement Brazi).

încă 15 zile orașul 
Vulcan va răsuna de 
tinerețea, avintul 
vrednicia 
porniți , 
munca să 
și mai mult înfățișa
rea orașului lor. Șan
tierul tineretului că
ruia îi va lua locul 
intr-un viitor apropi
at, stadionul orașului, 
va rămîne mărturia 
grăitoare a sirguintei 
și zelului tinerilor li
ceeni din Vulcan, 
mărturie a dragostei 
lor pentru muncă.

a-

și 
’ liceenilor, 
la bra[ cu 

înnobileze

I. F1ERARU

(Continuare in pag. a 3.a)

Pionieri
în tabărâ
turistică

...Pionierii încep deja să 
pășească încrezători pe că
rările vacanței... Azi, cu pri
mul tren, a plecat, într-o ta
bără turistică de șapte zile, 
primul grup de 40 de pionieri 
de la Școala generală nr. 6 
Petroșani, însoțiți de prof, 
Mihai Enache, comandant in. 
structor de unitate. Destina
ția - portul Galați. Pionierii 
din Petroșani vor face cu
noștință cu orașul dunărean, 
cu realizările siderurgiei gă- 
lățene, vor vizita importante 
obiective industriale, cultura
le și turistice.
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Un artistZburător deasupra golfului

r
Complexul turistic

ex-

fa
de 
cel

Cind comisarul de poliție a 
observat că deasupra goliului 
Osaka „zboară** un om a rămas 
uimit. Nu avea insă nici o po
sibilitate să lipsească pe în
drăzneț de plăcerea zborului. 
Dar. la drept vorbind, Odzava, 
așa îl cheamă pe temerar, nu 
încălca nici un articol al regu
lilor de circulație „urbană".

In vederea experienței 
Odzava s-a pregătit timp

sal» 
în-

delungat. Și-a construit singur 
un smeu aerian, l-a utilat cu 
schiuri și în prealabil a făcut 
cîteva încercări de zbor. I.a 7 
mai el a efectuat un zbor la înăl
țimea de 30 m pe o distanță 
de 33 km. Odzava s-a aflat în 
aer 
luat 
apă 
dă.

o oră și 20 minute. EI a 
startul de pe schiuri de 

remorcat de o șalupă rapi-

frumoase ilustrate din 
zile

Al-
cu

Fereas-
al-

altui artist

Un nou procedeu de
conservare a monu
mentelor arheologice

La baia romană din satul Romita, vestigiu 
roman de pe teritoriul județului Sălaj, a fost 
experimentat, in premieră mondială, de către 
dr. ing. Dinu Moraru de Ia I.N.C.E.R.C. Bucu
rești, un nou procedeu de conservare a mo
numentelor arheologice. Acesta constă in 
impregnarea, prin presiune, în întreaga masă 
a zidăriei a unor componenți. In cazul unor 
ziduri mai groase este folosit ca agent de 
transport, pentru impregnare, curentul conti
nuu, sau mai bine zis fenomenul de electro- 
osmoză. De remarcat că, aspectul exterior al 
monumentelor nu se alterează, deoarece lian
tul impregnant activează la scara micropar- 
ticulelor și este complet transparent.

Rezultatele bune înregistrate în urma expe
rimentărilor făcute în țară, la Romita și Curtici, 
vor servi, în perspectivă, sub o formă speci
fică, tratamentelor impermiabilizante ce vor 
fi aplicate unor construcții de Ia Veneția.

■

■

■

■■■
■

ȘAH (II) A reușit

Genurile șahului artistic
șa-
în

Lucrările, aparținînd 
hului artistic se împart 
două mari categorii,:.

A. Probleme ortodoxe sau 
directe, în care Sînt respec
tate întrii-totul regulile" o 
bișnuite de șah.

B. Probleme
numite și probleme 
pentru care există 
eări de regulament 
fiecare gen în parte.

Abordăm pentru 
problemele ortodoxe,
fiind mult mai accesibile ca 
cele heterodoxe.

Problemele ortodoxe 
prind 'următoarele genuri :

(g) probleme, care 
numărul de mutări se 
part 
două 
și în 
tari;

heterodoxe, 
feerice, 
modifi- 
pentru

început 
acestea

CU-

după 
îm- 

în trei categorii: în 
mutări, în trei mutări, 
patru și mai multe mu-

part în două categorii: pro
bleme cu mat și 
fără mat ; ■>. sa ,

® alte genuri 
simbolice, umoristice, etc...).

In încheiere publicăm o 
altă problemă aparținlnd ți
nui alt clasic al compoziției 
românești și mondiale unul 
din cei trei hiper-compozi- 
tori pe care i-a dat omeni
rea pînă în momentul de 
față publicată ca problemă 
lecție în revista Deutsche 
Wochenschach în 1908, avînd 
enunțul : albul începe și dă 
mat în trei mutări (prescur
tat 3+). Soluția, frumoasă și 
ascunsă este greu de găsit, 
descoperirea ei fiind o per
formanță pentru orice Șa- 
hist.

problente
S'l-I ..KliWll
(probleme

• studii care după conți
nut se împart în două cate
gorii : studii artistice și stu
dii analitice ;
• probleme retroanaliti- 

ce, care după soluție se îm-

Ing. Viorel DIACONU

Soluția problemei
din numărul trecut

* ■Mf

REBUS in»

Alb : Ra7. Df5, Td8, și 
h4, Nb5, Cd5, și e4. pioni 
b(>. e5, f‘2.

Negru : 
Na3, Cgl, 
f6, îl.

Albul începe 
în două mutări 
2±).

1) Nb5 — e8 
Ce3±

1) ,..Rc4 2) C : d2+
1) ...Rd3 2) Cdc3±
1) ...c4 2) Cb4+
1) ...D : e8 (f8) Cg5 +

83.
Rd4. Dh8, 
pioni

Tg7, 
a4. c5, d2.

și dă mat 
(prescurtat

amenință 2)

Michel Sapon, croitor din 
Nisa, cosea haine pentru Pablo 
Picasso în ultimii ani ai vieții 
acestuia. Picasso, povestește 
Sapon, nu mi-a plătit nicioda
tă în numerar, în schimb el 
îmi dăruia tablouri ale sale. 
„Eu sînt artist, îmi spunea el, 
și tu ești artist, iar artiștii 
nu-și plătesc unul altuia. Ei 
fac schimb de opere".

Fiul lui Sapon care este di
rectorul unei galerii de tablouri 
intenționează să organizeze o 
expoziție a operelor Iui Picas
so dăruite tatălui său.

Presupusul 
răufăcător

Alarmată în urma unui apei 
telefonic, poliția londoneză s-a 
deplasat urgent la fața locului. 
Constatările au fost întocmai 
anunțului anonim — în zorii 
zilei un necunoscut se cățăra 
pe fațada unei clădiri. Tocmai 
ajunsese la etajul III. Acolo, 
sus, a ciocănit la geam după 
care a coborît pe același „tra
seu". Jos, poliția l-a reținut i- 
mediat pe presupusul răufăcă
tor, care s-a dovedit a fi un om 
cinstit. Era alpinistul Marrison 
care se pregătea pentru ascen
siunea pe Himalaia. De ce a 
bătut în geam ? „Păi, e geamul 
locuinței mele — a explicat el. 
Am anunțat-o astfel pe soția 
mea că antrenamentul e 
sfirșite și că poate pregăti 
cui dejun'.

Ne aflăm în plină vară, in 
perioada de vîrf a concediilor, 
cînd mic cu mare plecăm pe 
litoral, la munte, în deltă, în 
stațiuni balneare sau în 
cursii peste hotare.

In peregrinările noastre 
losim mijloace moderne 
transport sau preterăm
mai adesea mersul pe jos cu 
avantajele lui multiple.

Vă propunem de dala 
aceasta vizitarea unui obiec
tiv turistic în care se îmbină 
în mod fericit ambele modali
tăți, folosind la început auto
turismul dumneavoastră, iar 
mai apoi puterea musculară 
a... picioarelor.

Despre ce obiectiv turistic 
este vorba ? Cei care în goa
na mașinii ați străbătut vreo
dată șoseaua națională Sibiu 
— Făgăraș ați remarcat, de
sigur, în localitatea Voila in
dicatorul turistic care invită 
turiștii să viziteze complexul 
turistic Sîmbăta, aflat la 17 
kilometri de drumul asfaltat.

Dispus la poalele munților 
Făgăraș, pe versantul nordic 
al acestora, complexul Sîm
băta dispune de o capacitate 
de cazare de 102 locuri și tot 
arsenalul de confort specific 
locurilor de agrement bine a- 
menajate: lumină electrică, 
telefon,"bufet, restaurant. Pen
tru cei ce vin cu trenul pină 
în Făgăraș, autobuze regulate 
le asigură trasportul în con
tinuare pînă la complex. A- 
tracția pe care această mi- 
cro-stațiune de munte o creea
ză celor ce o vizitează, se ex
plică în primul rînd prin po
ziția sa ideală față de creas
ta principală a munților Fă
găraș care o domină în tota
litate, întocmai ca într-un de
cor cu un fundal pictural ce 
se identifică cu cele mai

pii Elveției. In 
vizibilitate bună, 
tra Mare (2 188 metri 
titudine) și Colțul Bălăceni 
(2 288 metri), se văd chiar de 
aici de jos dominînd larga 
căldare plină de grohotiș 
Sîmbetej.

Și, fiindcă, spuneam că 
acest traseu turistic traspor- 
tul auto se îmbină în mod fe
ricit cu mersul pe jos, să 
continuăm excursia, de data 
aceasta pe propriile noastre

(1 533 m) și Podragu (2 Î36 
m). ;

Dar să nu ne îndepărtăm

complexului se află și ctitoria 
brîncovenească Mănăstirea 
Sîmbăta și un mic lac artifi
cial înconjurat de cîțiva mes
teceni ce îi conferă un farmec 
aparte. Aici, în liniștea micu
țului Iac unduit doar de boa
rea de vmt ce coboara 
'înălțimile Viștei

din
Mari sau a

■ .

Micuțul lac înconjurat de mesteceni...

O

picioare, pină la cabana Sim- 
băta, aflată la 1 401 metri al
titudine în valea cu același nu
me. Poteca ce leagă complexul 
de cabană urmează cale de 
vreo două ore firul sinuos 
dar deosebit de frumos al 
văii la capătul căreia ajun
gem într-o largă terasă glacia
ră dominată de aceeași creas
tă magnifică a Făgărașilor, a- 
ilată acum la numai 1 — 11/2 
ore de mers de la cabană.

Cabana Sîmbăta, dotată la 
rîndul ei cu 40 locuri, bufet, 
restaurant și camping în timp 
de vară, constituie, de fapt, 
una dintre principalele baze 
de acces în masiv. Obiective
le cele mai apropiate sînt 
Vf. Moldoveanu— 2 544 m, 
cel mai înalt vîrf din țară — 
precum și cabanele Urlea

prea mult de complexul turis
tic Sîmbăta, adevăratul obiec
tiv al excursiei ce ni l-am 
propus de data aceasta, in-, 
formîndu-vă că în cadrul

Moldoveanului, puteți petre
ce și dumneavoastră cîteva 
seri de neuitat.

Aurel DULA

să scape
de rechini

Pescarul australian Steward Briddick a fost nevoit să înoa
te timp de nouă ore îndepărtindu-se de țărm pentru a-și salva 
viața. Intr-o dimineață a ieșit ca de obicei pe mare cu barca 

„sa veche. Imediat însă timpul a devenit nefavorabil. Ca urmare 
barca s-a scufundat, datorită valurilor.

^sAvînd doi colaci de salvare, pescarul a început să înoate 
spre țărm. Dar cînd mai avea puțin pînă la țărm a fost atacat 
de rechini. Unul din ei a reușit chiar să-i smulgă un colac de 
salvare. Căutînd să scape de rechini, vrînd, nevrînd, pescarul 
a trebuit să se îndrepte în direcția mării. Abia spre seară a 
reușit să ajungă pe o insulă pustie situată Ia 10 km de conti
nent. Pe malul nisipos el a scris cu litere mari cuvîntul „Aju
tor". In ziua următoare un elicopter al serviciului de coastă a 
observat acest apel. Naufragiatul a fost transportat acasă.

Știți prin cite „vitregii ale naturii" a
trecut Transilvania ?

demonstrează 
Europa a 
în secolele 
climă rela- 
Oprindu-se 

mai

lin studiu de cli
matologi© istorică, e- 
laborat de conf. univ. 
S. Goldenberg de la 
Universitatea din 
Cluj,
faptul că

« cunoscut, 
16 și 17 o 
tiv aspră.
la Transilvania, 
greu încercată, arată 
că aici au fost înre
gistrate, în perioada 
respectivă, 37 de ani 
cu jernj extrem de fri
guroase, încît „i 
oameni mureau 
stradă". Tot aici 
semnalat 20 de 
de inundații, 
catastrofale, 
ani de călduri excesd-

multi
i pe 

s-au 
ani 

unele 
28 de

ve și secetă, 19 ani 
de foamete insupor
tabilă, cu frecvente 
cazuri de antropofa
gie. Opt ani a căzut 
grindină, uneori „cit 
oul de gîscă". In a- 
fara tragediilor cli- 
matologice, 
în secolul 
lea principalele loca
lități ale Transilva
niei au suferit 25 de 
ani de ciumă și 11 
ani de pustiiri provo
cate de lăcuste. Stu
diul citează un docu
ment 
anul 
bește 
tatea 
turor
mânești în fata cum-

nurnai 
al 17-

emoționant, din 
1649, care vor- 
despre solidari- 
locuitorilor 
ținuturilor

tu- 
ro-

Motelul turistic Putna Pașii turistului care vizitează Moldova — o sal
bă de nestemate în calea călătorilor, parcă anume 
presărate — și ajung Ia Gura Putnei, trebuie în
cetiniți și, păstrată o clipe de meditației De aici 
drumul se desparte în două. Unul duce spre Fal- 
cău, ținîndu-i tovărășie apa Sucevei iar celălalt 
spre Putna — una din cele mai cunoscute așezări 
din aceste părți ale Moldovei.

Străbătînd depresiunea străjuită de păduri se
culare de brad, stejar și molid, susurul cristalin 
ale celor două pîraie, Vețăul și Putnișoara, pare 
să-ți povestească despre Dragoș, Ștefan, și alți a- 
tîția voievozi falnici ai Moldovei care au pășit pe 
acolo. Și veți ti pătrunși tot timpul vizitării aces
tor meleaguri de acel straniu fior istoria care va 
persista multă vreme, chiar și după părăsirea lor...

Ajunși în Putna, amatorii de drumeții nu vor 
putea să nu zăbovească la cochetul motel turistic 
„Putna" înconjurat de un fermecător pttoresc. In 
ăCdșl plif) sezon estival, turiștii din țară și de pes
te hotare părăsesc aceste locuri duaind eu ei a- 
mintirea unor minunate clipe de destindere și des
fătare a ochilor care caută frumosul...

loan CHIRAȘ 
muncitor tipograf

Pierderi

P A ST I L E

IN CONCEDIU...

soacră, 
recom-

Țara 
cîblă 
Ia 10

fi hrăniți 
Românească, o 
de qrîu ar urca 
fiorini".

de la 
Găsi- 
parc, 

intrare,

plitelor calamități na
turale. ..Scumpete ma
re, notează un con
temporan. Dacă n-am

Mica publicitate 
„Magazin"

Turnătorii în vechea Dacie
Să fi cunoscut oare 

Dacia secolelor I-II 
e.n. secretul prelu
crării metalului în 
turnătorii ? Istoria și 
arheologia păstrea
ză, în acest sens, o 
tăcere de nepătruns. 
Nici un document, și 
nici o urmă materială 
demnă de luat în con
siderație nu argu
mentează existența ri
nei astfel de preocu
pări în Dacia. Și to
tuși... 
tuate 
cică 
tuată 
lociu 
raza 
tău, județul Bacău, a-

săpăturile efec- 
la cetățuia da- 

Tamasidava, si- 
în bazinul mij- 
al Șiretului, pe 
comunei Răcă-

duc cîteva precizări 
prețioase în această 
problemă. Aicj au 
fost descoperite 108 
vetre de foc și pe a- 
cestea numeroase cre
uzete din lut, a căror 
formă amintește pe 
cea a oalelor folosite 
în turnătoriile meta
lurgice. Urmele ma
teriale descoperite de 
arheologi certifică 
faptul că daci; topeau 
în creuzete minereu 
de fier, bronz, argint 
și aur, iar din metale
le obținute fabricau, 
apoi, diferite obiecte 
de uz casnic, podoa
be. unelte și arme de 
luptă.

• Pierdut un an de facul
tate. II declar nul.
• Pierdut bilet loto cîști- 

gător categoria I. Aducăto
rului recompensă 50 lei.
• Pierdut cei șase 

de-acasă. Declarați-i nuli.
• Pierdut un copil 

Fiat 1
• Pierdut chei Yale 

apartament, etajul 7. 
torul mă găsește în 
banca a doua, prima 
parter.
• Pierdut una 

Păstrătorului bună 
pensă.
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— Banii 
viața ?

Desen de
Z. Kiraly-jr

Multe reclamații care pină-acum 
Tot sosit-au zilnic (și-altele-s pe drum) 
Iau „pieptiș" transportul nostru în comun 
Că n-ar fi cel optim, că... nu e prea bun, 
Că nu satisface măcar pe departe 
Ritmul ce se cere astăzi... „ca la carte", 
Că și dimineața, chiar și la amiaz 
Mereu dai de-același nepoftit necaz ; 
Ori autobuzul nu oprește-n stații 
Din motive certe de... aglomerații 
Ori, dacă oprește, nu ai loc să urci 
Și atunci, la slujbă, ai prilej „s-o-ncurci"...

Neajunsuri „simple** oferite-n dar 1 
Dar... există și-aici nelipsitul „dar" I! 
Dar, să vă explic cum, stimați cititori, 
Am văzut eu însumi cîțiva „autori** 
(Care-aproape zilnic - parcă-s amatori I) 
Iși aduc, cu grijă, partea lor, firește 
Dereglării care, pare, zilnic crește 
Și nu-și văd, desigur, cîtuși de puțin 
Părțile de vină car* de dînșii țin...
Am văzut eu însumi, cum mai sus spuneam, 
Pasageri notorii (pentru care am 
Stima și respectul) în.....experiment"
Făcînd... șase drumuri cu-n... abonament ! 
Natural, atuncea, ce poți să mai zici 
De elevii care, fie mari sau mici, 
Urcă cu.....grămada" doar pentr-o... oprire ?!
Faptul pare logic... dar, să nu te mire 
Că „amicii tineri" nu... se străduiesc 
Să mai ia bilete ? Merg cum nimeresc 
Iar jos, vezi un altul, ce-a rămas mofluz 
Cum așteaptă, pașnic, alt autobuz... 
Deci, pentru-o „oprire" tinereii mei 
Nu mai merg pedestru. Cică-s „bătrînei 
Iar cel care-așteaptă alte.autobuze 
Nu-i la fix la slujbă însă... are scuze !! 
Nu știu dacă-aspectul (care e nativ) 
Este „economic" sau... „educativ" ?! 
Cert e că „se poartă" pe la multă... lume 
Și nu am la mine, pregătit, vreun nume. 
Insă am să caut. Vă promit că-odată 
Am să dau și nume-n cronica rimată 
Și-am să caut și-„unul“, (am să-l văd odată I) 
Care lasă banca toată sfîrtecată 
Cu briceagul, lama și, pe îndelete, 
Iți „oferă" banca... fără de burete I 
Pentru „inșii" ăștia nu am... epitete.
la „bun simț", probabil, n-au luat... bilete I!

Fănel mi-a împărtășit ne
cazul lui cu o sinceră indig
nare :

— Să vezi, stau la etajul 5 
și vecinul de la 6 a uitat ro
binetele deschise. Eu n-am 
fost acasă și între timp apa, 
ajunsă prin tavan de la el la 
mine, s-a dus repede și la cel 
de la etajul 4. Celui de Ia 4 
m-am obligat să-i plătesc 
zugrăveala deși n-am nici o 
vină. N-am avut încotro. Cel 
de la 6 însă, cînd l-am poftit 
să vadă 
n-a vrut 
sătul de
mai vadă pe-al altuia... 
avut încotro.

— Bună pastilă I

ORIZONTAL : 1) Vara (pl.) | 2) Verb din plină vară 
— Autorul poeziei „Griu" ; 3) A scris poezia „Vara” — 
Compozitorul și interpretul melodiei „Fetele de la ma
lul mării'* | 4) Cosit bine... — ... vara mai tîrzlu, pe o- 
goare ; 5) Diminutiv feminin — Folosită vara la coasă ; 
6) La coasă ! — Vara-i călduros (pl.) ; 7) Bun de mare — 
Autorul nnei poezii întitulată „Vara"; 8) Pe lună — 
Venit de la mare ; 9) Speciale vara — Nume de fată ; 10) 
Autorul pînzei „Plajă" — Tim>p de vară.

VERTICAL : 1) A scris poezia „Vara" (Ion)...; 2)
Mai mult expus la soare — Autoarea poeziei „Mai sînt 
cîteva veri" ; 3) Vorbă rea — Refugiu estival; 4) A 
tăia... — ...ia soare... — ...in plină vară 1 5) întins la soare 
pentru bronzat — Vara n-are probleme ; 6) Diminutiv 
feminin — Pe urmă 1... — ... Ia Mureș ; 7) Sărbătoarea 
recoltei | 8) Necesară vara — Autorul pinzei „La scăl
dat" | 9) încadrează —• Căutați vara pe mal ; 10) Verb, in 
plină vară — Autorul poeziei „Scalda".

ORIZONTAL : 1) Vin cu strîngere de miini; 2) Cu 
venit; 3) Venit fără pată — In spuză !; 4) I-a venit 
unul de hac — Venit în apropiere ; 5) Vine pe buze la 
plecare — O sută fără unu 1 — Vine cu de toate t 6) Vin 
puternic enervați i 7) Vine inapoi — Textilistul cel mic ;
8) Vine de la talent — După ce 1 ? I — Vine de la mine ;
9) Poet chinez (2 cuv.) — Abia vine ; 10) Au pe vino- 
ncoace.

VERTICAL : 1) Revenită în același loc ; 2) Gata, 
v ine imediat — Vine cu plugul ; 3) Vine vintul pentru 
ele — Vine să joace ; 4) Cînd unul a venit ca primul...

... a mai venit unul ; 5) Vin de la ceva cu... soț... — 
...in dragoste ; 6) Iubit cîndva — Vine seara, pe-nserat ; 
7) Bea vorbește și înghite — Venit după un efort ; 8) 
Sus in nuc ! — Cit se poate de clar — In Roma 1; 9) 
Vine de la o legumă 1 — Vine de la repetiție ; 10) Au pe 
vino-ncoace.

Vasile MOLODEIM. VINESCU

V

I
I VA

(criptografie: 1, 6, 2, 4)

...PE LITORAL

ce mi-a tăcut, 
s-audă. A zis 
necazul lui,

PRS$..TUVk
(monoverb : 2 — 5)

I. IRIMESCU

nici 
că-i 

ce să 
N-am

★
la A- 
dimi- 
piață.

DEZLEGĂRILE JOCURI» 
LOR DISTRACTIVE APĂ
RUTE IN PAGINA „MA
GAZIN" ANTERIOARĂ
Careul „Cu naționalizare**. 

Orizontal: 1) Etatizări — 
R ; 2) Constituție; 3) Ona
— I — R — And ; 4) Nați
onaliza ; 5) O — On — Esi
— Dt; 6) Malaxa — mare ;
7) Im — La — Aptă ; 8)
Cînt — Enerva ; 9) Od — 
Am — Az — Ev ; 10) Sor
tit — Ioni; 11) însemnat

Jv.
Ca înainte (monoverb : 7

12) : Pauperizare
Cu rezultate deosebite 

(criptografie : 2. 6, 8. 2, 9): 
Cu planul cincinal pe ter
minate.

Mama unui amic de 
ninoasa a venit vineri 
neața la Petroșani, la 
In stația autobuzului, ca de 
obicei vinerea, aglomerație. 
La sosirea mașinii toți au 
năvălit la intrare. La un mo
ment dat mama amicului 
meu, septuagenară, și-a 
pierdut echilibrul fiind î...pin- 
să și căutînd din ochi un 
sprijin, a văzut pe cineva, un 
om înalt și bine făcut, întin- 
zindu-i mîinile. Și pe cînd 
bătrîna credea că va fi prin
să, „omul bine“ a îmbrîncit-o 
biata femeie căzînd pe spate 
de-a lungul trotuarului. Nu 
mai cunoaște pe ace! om dar 
îl va recunoaște în schimb 
pe altul care, în autobuz i-a 
cedat locul.

Ce pastilă ar merita pri
mul !

Una la nivelul tegumente
lor 1

— Din păcate, 
nici una nici 
alta. Amîndo- 
uă sînt la 
vastă-mea...
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HLA1EUA
mijloc eficace de educare

patriotică a tineretului școlar
Rolul culturol-educativ al fi- 

lateliei este binecunoscut as
tăzi nu numai de cei care se 
ocupă de această atractivă în
deletnicire, dar chiar și de cei 
mai puțini inițiați in tainele ei. 
Cucerind din ce in ce mai mulți 
aderenți, cuprinzind mase tot 
mai largi de oameni de toate 
categoriile sociale și profesio
nale, tineri și virstnici, bărbați 
și femei, mișcarea filatelică a 
cunoscut în ultimul timp o 
voltare accentuată, mai 
după înființarea in anul 
a Asociației Filateliștilor 
România.

Dacă rolul educativ al 
feliei în general și aria ei de 
acțiune, nu cunoaște limite, cu 
atit mai mult pentru tineretul 
școlar acest rol se amplifică 
prin varietatea temelor ilustrate 
pe mărcile poștale care pot 
deveni un ajutor prețios și un 
auxiliar important în procesul 
instructiv-educativ din școli.

Pentru a demonstra acest lu
cru vom da citeva exemple. 
Dacă luăm, de pildă, discipli
na de istorie a țării noastre, 
mărcile poștale pot fi folosite 
cu succes ca material ajutător 
la predarea lecțiilor. Așa, de 
exemplu, revoluția și figurile re
voluționare din 1848 au fost 
marcate în filatelie de o serie 
de mărci formate din șase va
lori, emise în anul 1948 cu oca
zia centenarului revoluției. Ni
colae Bălcescu, apare pe măr
cile poștale emise în anul 1948 
și în 1952, la o sută de ani de 
la naștere. Proclamarea Repu
blicii a fost marcată de emisi
unile din 1948, 1952, 1957, 1962, 
1967, 1972. Mai multe serii de 
mărci uzuale cu stema țării au 
fost emise în anii 1948, 1950, 
1952, 1953,

Și alte evenimente istorice 
importante — Unirea principa
telor române, proclamarea in
dependenței, răscoalele țără
nești din 1907, unirea Transil
vaniei cu România, eliberarea 
României de sub jugul fas
cist, organizarea diferitelor 
greve, congrese ale P.C.R. - 
au prilejuit emisiuni de mărci 
poștale.

Personalități marcante din 
domeniul științei, culturii, artei 
și literaturii - Aurel Vlaicu, 
Traian Vuia, Anghel Saligny, 
dr. Victor Babeș și alții din do
meniul științei : Mihai Emi- 
nescu, I. L. Caragiale, Ion 
Creangă, Vasile Âlecsandri, 
Nicolae Grigorescu, Theodor 
Aman, Ion Negulici din dome
niul literaturii și artei ; muzici
eni ca George Enescu, Ciprian 
Porumbescu și mulți alții - au 
constituit obiectul unor emisi
uni de mărci poștale de-a lun
gul anilor.

dez- 
ales 
1958 

din

fila-

Nu puține la număr sînt e- 
misiunile de mărci care ilus
trează succesele obținute de 
poporul nostru in construirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, frumusețile pa
triei noastre, bogățiile solului 
și subsolului, dezvoltarea știin
ței, culturii și altele. Aria te
melor tratate pe mărcile poș
tale este aproape nelimitată.

Toate aceste piese filatelice 
pot servi, cu mare eficiență, ca 
material documentar suplimen
tar la predarea diferitelor ma
terii în școli. Pentru aplicarea 
acestei metode in practică este 
nevoie de crearea grupelor fi
latelice, de preferință pe clase, 
care să cuprindă cît mai mulți 
elevi, conduse de un responsa
bil sub îndrumarea dirigintelui 
clasei respective. Promotorii 
formării grupelor trebuie să fie 
elevii filateliști care să-i atragă 
pe colegii lor de clasă spre a- 
ceastă frumoasă și instructivă 
pasiune.

Primii pași au fost tăcuți 
deja cu cițiva ani in urmă, ob- 
ținîndu-se și unele rezultate 
pozitive. Pe lingă Casa pionie
rilor din Petroșani a funcțio
nat o grupă filatelică care o 
desfășurat o activitate rodni
că. S-au ținut expuneri pe te
me filatelice, au fost expuse 
panouri cu diferite mărci poș
tale, au avut loc ședințe de 
schimb și altele. In ultimul 
timp, însă, această grupă nu 
mai desfășoară o activitate or
ganizată, elevii filateliști mul- 
țumindu-se să participe numai 
la ședințele de schimb care se 
țin în fiecare duminică la Casa 
de cultură. Dar, avînd în vedere 
valoarea educativă a filatelie!, 
cercul de la Casa pionierilor 
din Petroșani trebuie reînviorat, 
activitatea lui puțind chiar fi 
cuprinsă intr-un plan de pers
pectivă.

Pentru realizarea obiectivelor 
mai sus arătate un rol impor
tant revine comitetului cercu
lui filatelic „Minerul" din Pe
troșani în dirijarea acestei ac
țiuni, acordarea de sprijin corn, 
petent și calificat în organiza
rea grunelor, proqramarea de 
•xpuneri, demonstrații practice 
și alte mijloace de îmbogățire 
a cunoștințelor filateliștilor în
cepători. Numai astfel această 
pasiune frumoasă și folositoa
re va ciștiga teren și va cuprin
de un număr tot mai mare de 
tineri, schimbul de miine al 
mișcării filatelice din țara 
noastră.

Nicolae POPON,

»

Actul de 
naștere al 
abatajelor

(Urmata din pag. I)

in perioada iulie 
martie 1973.
parte a lucrării, in- 
„Legături frățești,

Iscrom - Amnoasa AGENDA

șanțurile

riei

și reclanmații.
Șci.c m . -;a

de 
curățind

Sfertul de veac împlinit, nu de mult, de la istoricul 
naționalizării este marcat printr-un remarcabil eve- 
editorial. Este vorba de apariția lucrării intitulate

EDITORIALĂ

' ifbleme

Recondiționarea drumului județean
Echipa de pavatori — asfal

tatori condusă de GHEORGHE 
ȘTEFAN aparținînd șantierului 
de Ia Hațeg al Direcției jude
țene de drumuri și poduri din 
care fac parte muncitorii IOAN 
DINU, CONSTANTIN BELGUN, 
CONSTANTIN GÎJU. ILIE CON
STANTIN, ION NIȚU și PE
TRU NEICON a început, de o 
săptămînă, lucrările de recon
diționare a drumului județean 
Iscroni — Aninoasa. Se efec-

tuează plombarea gropilor cu 
binder șl se toarnă un strat as- 
faltic, de uzură, de 3 centime
tri pe toată . suprafața drumu
lui. In numai o săptămînă e- 
chipa a recondiționat deja a- 
proape 1 kilometru de drum, 
începînd de la podul peste 
Jiu spre centrul comunei. Dacă 
stația de preparare a asfaltului 
de la Livezeni va furniza echi
pei de pavatori — asfaltatori 
zilnic în jur de 70 tone de asfalt 
și dacă timpul va fi favorabil,

întregul drum va fi terminat 
în jurul datei de 15 august. 
Aceasta și datorită faptului că 
la îndemnul consiliului popu
lar. al deputaților. cetățenii 
comunei Aninoasa, ca întot
deauna cînd au fost solicitați, 
sprijină activ prin acțiuni 
muncă patriotică — 
aluviunile depuse Ia marginile 
părții carosabile și 
de scurgere a apei — lucrările 
de recondiționare a drumului 
pe care circulă zi de zi.

în Editura politică a apărut: 

Partidul Comunist Român - 
Detașament activ al marii 

armate revoluționare 
internaționale

Lucrarea, precedată de un 
capitol Introductiv incluzînd 
documente programatice ale 
Partidului Comunist Român 
cu privire la politica de în
tărire a solidarității interna
ționaliste cu partidele comu
niste și muncitorești, cu ce
lelalte forțe revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste, 
reunește un mare număr de 
documente care evidențiază 
ampla activitate internațio- 
nalistă a Partidului Comunist 
Român 
1965 —

Prima 
titulată 
relații active, colaborare rod
nică", evidențiază relațiile 
bilaterale, iar în cea de-a 
doua parte — „In spiritul 
solidarității internaționalis
te** — se relevă prezența 
P.C.R. la diferite manifestări 
internaționale — consfătuiri, 
dezbateri teoretice. reuni-

uni, simpozioane etc.'.
La această intensă și per

manentă activitate a Partidu
lui Comunist Român, con
cretizată în relații cu 152 de 
partide comuniste și munci
torești, cu fronturi de elibe
rare și forțe democratice din 
102 țări, desfășurată în spi
rit creator, constructiv, o 
contribuție de excepțională 
însemnătate a adus și aduce 
în mod neobosit secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Prin întregul său conținut, 
lucrarea, în trei volume, re
prezintă o expresie elocven
tă a faptului că Partidul Co
munist Român își îndepli
nește cu cinste rolul de de
tașament activ al uriașului 
front antiimperialist, inili- 
tînd cu consecvență pentru 
triumful ideilor comunismu
lui în lume, pentru democra
ție și progres social. de 

a 
de

niment _______ ___
„Poporul e stăpîn". Sub acest generic sînt adunate reprezen
tative reproduceri alb-negru după cele mai valoroase lu
crări de artă plastică — desene, gravuri, afișe — închinate 
importantului eveniment, precum și marilor cuceriri ale 
anilor socialismului.

(de la distantă o apreciere de 
vîrstă ar ii riscantă...) robustă, 
aceeași privire deschisă, priete- 

‘noasă, lăsînd să se Întrevadă 
cu ușurință o hotărire și o 
autoritate ce se impun prin 
torta exemplului personal, li
nul din acei admirabili anonimi 
despre care scriind știi că nu 
riști să reped lucruri de prea 
multe ori spuse, un om care 
după îndeplinirea exemplară a 
datoriei se retrage discret, cu 
modestie pentru a se bucura în 
liniște de citeva ceasuri de 
binemeritată odihnă.

Lucrează la mina Petrila de 
peste 20 de ani, a venit imtîm- 
plător și în cele din urmă s-a 
legat de aceste locuri mai mult 
decît ar fi crezut. A trecut prin 
toate genurile de lucrări pe 
care i le-ar putea oferi mina, 
fără să fi dat vreodată înapoi 
din iafa greutăților.

Aproape jumătate din anii 
lucrați au fost legafi de deschi
derea și pregătirea blocului 
zero; se simte atașat de aceas
tă importantă capacitate 
producție a exploatării, la 
cărei evolu/ie a participat
la început. „Era o vreme 
cînd lucram la galerii lungi de 
sute de metri : ne organizam 
la început și apoi știam ce a- 
vem de făcut luni de zile — ni 
se destăinuia. De la o vreme, 
însă, n-am mai „prins" o lucrare 
„în plin", deoarece ne-am cam 
specializat în atacări. Trebuie 
si ele făcute, și nu oricum, 
întotdeauna repede".

Acestea sînt lucrările 
Gheorghe Zaharia, lucrări 
durată redusă, în generai, 
de o deosebită însemnătate in 
cadrul sectorului. Exploatarea 
simultană a unui număr însem
nat de abataje in stratele groa
se face necesară respectarea 
riguroasă a unui program de 
intrări și ieșiri din funcțiune a 
abatajelor, întîrzierile condu- 
cînd la alternativa nedorită o 
unor pierderi de producție. In 
cadrul sectorului lungimea a- 
tacării se estimează cu cit 
mal multă precizie, realizările 
zilnice se contabilizează ifără 
aproximări, peste un număr 
determinat de schimburi aba
tajul va trebui să debiteze căr
bune. Un asemenea ritm, o exi
gentă ce își are originea în 
conditionarea activității unor 
alte colective, fac necesară 
prezenta celui care reușește 
să alăture unei stâplniri depli
ne a secretelor meseriei o con
știință profesională ireproșabi
lă.

Un asemenea om este Gheor
ghe Zaharia, minerul care sem
nează actul de naștere al aba
tajelor, care își mută sculele 
maj mult decît oricare altul din 
sector, dar tot el este acela 
care conduce o brigadă pe care 
oamenii nu o părăsesc. Greută
țile întîlnite în munca de zi 
cu zi, la fel ca și satisfacțiile 
realizărilor le împarte cu 
Mihai Iordăchel, Vasile Timof- 
te, Horică Eftimie și alfi mineri 
de nădejde pe care îi are ală
turi de multă vreme și împreu
nă cu care formează un colec
tiv care nu arareori este dat 
ca exemplu pentru dăruirea sa. 
Are și băieți tineri; e mulfumit 
de ei, nu lucrează rău, însă nu 
ezită să-i certe atunci cînd nu țin 
pasul cu ritmul brigăzii. Căci, 
în ipostaza de dascăl, „nea 
Ghiță" nu este îngăduitor: 
„Uneori trebuie să mai întîrzi- 
em citeva minute după tremi- 
narea șutului j parcă nu te lasă 
inima să nu duci lucrarea pînă 
la capăt. Celor care nu înțeleg 
acest lucru si se grăbesc prea 
mult la ieșirea din mină le 
spun : vrei să termini repede 
cu lucrul, vei termina repede 
și cu număratul banilor la 
situl lunii".

Exigentă deosebită fată 
sine și fală de cei din 
responasabilitatea deosebită cu 
care răspunde la sarcinile de 
loc ușoare, dar a căror acorda
re vădește un prestigiu profe
sional, acesta este comunistul 
Gheorghe Zaharia, minerul mic 
de statură, dar inimos foc, o- 
mul pentru care munca înseam
nă viată, care pretinde celor 
din jur efort și pasiune în 
muncă, minerul a cărui prezen
tă înseamnă gararifia realizării 
ireproșabile a sarcinilor ce i se 
încredințează.

ci

lui 
de 

dar

• Numeroaselor colecții ale Editurii politice li se adau
gă una nouă : „Dezbateri ideologice". Ca repere tematice — 
declară Valter Roman, directorul editurii , recenta colec
ție își propune să explice, de pe, poziții marxist-Ieniniste, 
teorii și curente contemporane din științele socialei Ar fi 
acel dialog ce se desfășoară pe plan internațional între mar
xiști și diferite curente nemarxiste sau antimarxiste. Volu
mul de debut se intitulează „Libertate și responsabilitate în 
artă și literatură" semnat de Adriana Mitescu, In aceeași 
colecție a ieșit de sub tipar „Marxism-leninismul și con
fruntările de idei în filozofia contemporană" de Alexan
dru Boboc. Volumul constituie o dezbatere Ideologică asu
pra multiplelor problematici filozofice ale veacului nostru.

♦ IOSIF FINTA, Paroșeni. Vă comuni
căm că, indiferent de cînd locuiți în blocul 
respectiv, fondul de rulment este o taxă 
care trebuie achitată. In altă ordine de 
idei, casa scărilor se zugrăvește prin con
tribuția locatarilor, periodic, iar dacă lu
crarea a fost făcută „de mîntuială" vina o 
poartă comisia de recepționare a asociației 
de locatari din care trebuia să facă parte 
și responsabilul de scară. Referitor la ce
lelalte lucrări de reparații făcute, de cali
tate îndoielnică, cei răspunzători , au su
portat consecințele...

♦ EDITHA RUSAN, Lupeni : Pentru a 
fi evitate „încurcăturile" cu S.D.E.E., pri
vind plata consumului de energie electri
că, ar fi trebuit ca atunci cînd v-ați mutat 
în noua locuință, să cereți citirea contoru
lui, astfel incit vechiul locatar să-și plă
tească diferența. In cazul în care n-ați 
procedat așa, acum este prea tîrziu să se 
stabilească consumul dv. fără diferență. 
Așa că, singura soluție este să plătiți, alt-

. mințerijț.A*^ii țuponta alte consecințe ne- 
^>I|cuț&,..^„, | ,, b fwJ,, s

• Două interesante cărți documentare, apartiuiud se
riei „Probleme internaționale" a Editurii politice sînt con
fruntate cu opiniile cititorilor. Este vorba despre „Banca 
internațională pentru reconstrucții și dezvoltare" (B.I.R.D.) 
de Adrian Constantinescu și „Acordul general pentru tarife 
și comerț" (G.A.T.T.) semnat de Ton Nită.

• Constantin Dobrogeanu-Gberea văzut in ipostazele 
de cărturar și om politic — este conturat într-un amplu 
studiu realizat de Damian Hurezeanu. Autorul le rezervă 
capitole distincte unor întregi perioade de răscruce din ac
tivitatea social-politic# a lui Dobrogeanu-Gherea.

• O nouă ediție a „Istoriei științelor naturale" tipărită 
în limba maghiară de Editura Kpiterion, reactualizează părți

'interesante din opera naturalistul ni antichității Pliniți.- Pra- 
de astrotogienișiA geografii lumii, reflecttnd gîndirea 

progresistă a marelui savant, se dovedesc pînă azi valabile. 
In aceeași editură a văzut lumina tiparului o nouă ediție 
a poetului comic latin Terentiu — „Andria".

• O vizită imaginară la „Cetăți, castele, conacuri" din 
Transilvania, grăitoare construcții ale istoriei românilor, 
maghiarilor și sașilor o propune, celot interesați, cercetătoarea 
istoriei artelor B. Nagy Margit. Documente inedite, vechi 
descrieri păstrate în diferite arhive ajută Ia reconstituirea 
unor monumente arhitecturale transformate 
de-a lungul secolelor — Hunedoara. Chior, 
Lazărea, Sînpetru, Bahnea ș a.

♦ FLOREA RUSU, IONEL MANICI, 
VICTOR ȘOTÎNGĂ, Petroșani : S-ar putea 
să aveți dreptate. In comerțul din munici
piul nostru se mai găsesc unii salariați 
care nu-și fac datoria așa cum trebuie. In 
orice caz, pentru luarea unor măsuri ope
rative privind comportarea Aureliei Luca 
de la cofetăria „Nufărul" din Petroșani, 
trebuia să vă adresați imediat șefului uni- 

^ds„sug«stii. 

1W. -
, secretarul cercului filatelic t^ii . șau ,șă sesizați în condicaa a:- -i:— o-* — . r p v- —as&ii„Minerul*' din Petroșani

Cadența pierdută trebuie regăsită urgent!
(Urmare din pag. 1)

ne mina în prezent, nu este 
nici pe departe folosit Ia va
loarea lui.

Opiniile exprimate in cadrul 
unor dezbateri colective 
mină de un miner de 
prestigiu, cum este 
Muncii Socialiste Petre 
sfantin, 
această privință :

de la 
mare 
Eroul
Con

stat semnificative în 
„Munca mi

nerilor de la fronturile de lu
cru, eforturile lor de a da căr
bune mai mult în fiecare 
schimb, sînt frînate de frec
ventele deficiențe în funcțio
narea abatajelpr ca urmare a 
întreținerii lor necorespunză
toare. aprovizionării cu „go
luri" a locurilor de muncă, in
suficientei asistențe tehnice, 
precum și de indisciplina care 
se manifestă la o parte a per
sonalului de regie și în rîndu- 
rile unor cadre tehnice..."

Acest tablou al deficientelor 
de natură subiectivă ar fi in
complet dacă nu i s-ar adăuga 
și alte aspecte a căror prezen
ță arhicunoscută și din plin 
simțită nu este contestată de 
nimeni : numărul ridicat al 
absențelor de la lucru, pără
sirea mai devreme a locurilor 
de muncă de către unii salari- 
ați din subteran, executarea 
unor lucrări de calitate neco- 
respunzătoare, frecventele în
călcări ale proceselor tehnolo-

gice prescrise și ale dispoziți
ilor ierarhice, abaterile repe
tate de la normele de tehnica 
securității — iată stări de lu
cruri care dau o imagine a 
fondului disciplinar necores
punzător pe care se desfășoară 
activitatea de producție la 
mina Lupeni.

Există părerea, pînă acum 
nedesmințită de fapte, că u- 
nele cadre tehnico-inginerești 
se complac cu starea de indis
ciplină creată. dovedind o 
participare insuficient de ac
tivă și exigentă la îndreptarea 
stărilor de lucruri enumerate. 
Tn asemenea situații se impu
nea din partea comitetului de 
partid și birourilor organizați
ilor de bază o Intervenție mai 
energică- luarea operativă a 
unor măsuri politice pentru 
mobilizarea energiilor întregu
lui colectiv la învingerea gre
utăților și evitarea rămînerilor 
în urmă însă, comitetul de 
partid a nhit.it îfitr-o atmosr 
feră de automulțumire, for
malism și rutină care s-a im
primat și asupra activității 
unor birouri ale organizațiilor 
de bază. Tn același timo a 
lipsit, intervenția activă a or
ganizațiilor de sindicat și 
f.LT C în soriîînul activității 
dc -oductie. aceste organiza
ții mnr'ifect’nd o sLbă nreocu- 
nare nențm mobilizarea sa- 
Tariaților în întrecerea socia-

Transportul
(Urmuie din pag. 1)

— șef sector ing. Dimitrie Rus- 
ticeanu, secretar , al organizați
ei de bază, maistrul loan Belu
— înțelege să participe la în
trecerea socialistă în întîmpi- 
narea aniversării eliberării pa
triei și a Zilei minerului,

— Din cadrul unui sector ca
re formează un tot unitar, in 
care toți membrii colectivului 
se străduiesc să-și facă cît mai 
bine datoria e greu să se facă 
evidențieri — ne-a relatat re
cent maistrul loan Belu. Cu 
toate acestea aș vrea să men
ționez aportul adus la organi
zarea activității de către mun
citorii Iosif Duk, Ion Bădiță și 
Vasile Andreica, care răspund 
nemijlocit de conducerea for
mațiilor de lucru din subteran 
și de Ia suprafață, ca și apor
tul maiștrilor Traian Mirci, Te
odor Cioroianu, Miron Vișan și 
al muncitorilor fosif Zetea. Li- 
viu Crîsnic, 
rescu. Petru 
căci și alții, 
puțurilor.

întregul sector, după cum ni 
s-a in-aii relatat, se străduiește 
zi de zi să asigure buna func
ționare a transportului, pe ver
ticala și orizontala minei, fără 
stagnări, 
după cum 
tîmpinarea 
și zilei de 
întreaga mină cu rezultate pe 
măsura tradițiilor de muncă a- 
le colectivului de la Lonea.

Gheorghe Lăză- 
Demeter, Ion Lu
de la întreținerea

contribuind astfel, 
am amintit, la în- 
sărbătorii minerilor 
23 August de către

ac-listă 
telor

Secretariatul comitetului 
dețean de partid analizînd, 
cent, împreună eu secretaria
tul comitetului municipal, cu 
biroul executiv al Centralei 
cărbunelui și cu alți factori 
modul în care se materiali
zează măsurile stabilite pe 
baza indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, cu ocazia vizitei de lucru 
făcută în Valea Jiului, a apre
ciat că, la mina Lupeni, există 
importante rezerve de creștere 
a productivității muncii, de 
realizare integrală a sarcinilor 
de plan. Factorii de conducere 
împreună cu minerii sînt che
mați să valorifice din plin a- 
ceste rezerve. Eforturile mine
rilor trebuie să fie mai activ 
susținute printr-o mai 
organizare a producției și 
muncii, printr-o 
susținută și exigentă 
înlăturarea 
xistente, 
disciplinei 
rile, în 
Iui colectiv. In acest 
ducerea exploatării 
gația stringentă de 
ducerea la îndeplinire a tu
turor măsurilor luate pentru 
folosirea cît mai deplină a

și pentru combaterea 
de indisciplină.

ju- 
re-

bună 
a 

preocupare 
pentru 

deficiențelor e- 
pentru întărirea 
pe toate planu- 

rîndurile întregu- 
sens con- 
are obli- 
a asigura

mijloacelor tehnice și a fon
dului de timp, de a organiza 
'corespunzător întreaga activi
tate pentru crearea cadrului 
optim în care, atît exploatarea, 
cît și fiecare sector și fiecare 
abataj să realizeze planul rit
mic, în condiții de siguranță 
minieră deplină.

Economia națională în rapi
dă ascensiune are nevoie de 
cantități sporite de cărbune 
cocsificabil. Infățișînd perspec
tivele dezvoltării municipiului 
nostru în anii viitori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
producția de cărbune cocsifi
cabil a Văii .Țiului va trebui 
să crească pînă la sfîrșitul vi
itorului cincinal la 7 milioane 
tone brut, față de 2,5 milioane 
cît se extrage în prezent, iar 
după aceea să ne gîndim la 
un nivel de 10 milioane ton?.

Aceasta este o sarcină care 
onorează întregul detașament 
al minerilor din Valea Jiului, 
dar care ridică în fața mineri
lor din Lupeni probleme de 
responsabilitate deosebită. Pro
ducția de cărbune cocsificabil 
preconizată de conducerea 
partid și de stat urmează 
fie realizată în întregime 
zona 
cest 
rolul 
rilor
voltarea întregii țări. Satisfa

cerea cerințelor de 
cocsificalbil pentru 
prezente și viitoare ale 
este o datorie care solicită ma
nifestarea la cotele cele mai 
înalte a hărniciei, priceperii, 
entuziasmului și voinței mine
rilor din Lupeni. Ei au acum 
prilejul să confirme că sînt 
păstrători demni ai celor mai 
frumoase tradiții minerești, 
punîndu-și în valoare întreaga 
experiență acumulată, ictio- 
nînd cu o voință înzecită pen
tru ieșirea din impas, pentru 
recuperarea grabnică a rămî- 
nerii în urmă și obținerea în 
continuare a unor sporuri în
semnate ale producției de căr
bune cocsificabil.

Cadența pierdută trebuie re
găsită urgent !

cărbune 
nevoile 

tării sau dispărute 
Criș. Gornești,

tipar volumul 
ale pro-

lucrarea 
de spe-

• Editura tehnică a scos recent de sub
III din lucrarea „Mașini unelte. Fazele tehnologice 
iectării" de Emil Botez.

Aceeași editură a tipărit, din4 limba engleză. 
„Chimie, principii și experiențe". Autorii, un grup
cialiști americani, și-au popus ca pe baza interpretării unor 
experiențe din acest domeniu, să familiarizeze pe cititor cu 
noțiunile fundamentale ale chimiei generale.

In volumul „Mecanica tractoarelor". Gheorghe Nițescu 
prezintă o amplă sinteză a problemelor mecanicii tractoa
relor pe roți și șenile.

(Agerpres)

sfir-

de 
jur.

Vagonete care nu întotdeauna
de 
să 
în 
a- 
și

rulează
Lupeni — Uricani. In 
cadru se prefigurează 
deosebit ce revine mine- 
din această zonă în dez-

Ceasurile de destindere
(Urmare din pag. 1)

jarea unei terase și la „Parin- 
gul" Petroșani.

— Deoarece ați folosit cu- 
vintul perlă, ne-am permis 
să v isăm la o unitate nouă, 
de mare atractivitate, într-un 
Ioc adecvat care să merite a- 
ceastă denumire. Nu pretin
dem un ..Monte Carlo" ca cel 
de pe insula din Cișmigiu; 
dar ceva Ia... talia noastră, 
adică mai simplu, mai ieftin, 
dar modern și atrăgător, nu 
s-ar putea amenaja, de exem
plu. pe malul lacului de agre
ment din Petroșani pe care-I 
vedem înconjurat în viitor cu 
o vegetație bogată, care, odată 
cu luciul apel să-i sporească 
atractivitatea ?

— ‘încă nu am hotărît nimic 
precis în privința lacului. 
Discuțiile de pînă acum au 
avut în vedere doar niște im- 
provizrț.ii, nen .expres", care 
să des^'n-s ră„ni’:toare și pro
duse de patiserie si cofetărie. 
Dar vom rediscuta chestiunea 
și cred că vom putea face în 
viitor cava mai mult.

— Adevărul e că odihna, 
buna dispoziție a publicului, 
beneficiar al amenajărilor de 
agrement, depind foarte mult 
de ambianță, de calitatea ser
viciilor care i se oferă. Tn a- 
ccastă privință un rol însem
nat îl are profilul, specificul

specialitățile de bu- 
— și ceva din 

nostru local. Ce 
spune despre preocu-

decorului, vestimentației per
sonalului și, de ce nu, chiar și 
al produselor care sînt oferite 
consumatorilor. Știți, trăim 
într-o anumită zonă geografi
că, etnografică, iar în ambian
ta unor localuri, terase, locuri 
de agrement am dori să regă
sim — în decor, în vestimen
tație, în 
călărie 
specificul 
ne puteți
pările întreprinderii pe aceas
tă linie ?

— Avem ceva începuturi în 
acest sens. Bunăoară, la .cra
ma de la „Progresul" Liipeni, 
pereții din coajă de copac, me
sele din butuci etc. amintesc 
ceva despre codrii din jur. La 
grădina „Poienița" din Lonea 
decorul are de asemenea ceva 
specific poienelor noastre. 
Pentru anul viitor avem în. 
vedere construirea unei caba- 
ne-restaurant în pădurea in
stitutului 
cal.

In ceea 
linară, la 
„La Brazi' 
sigurat pentru... specialitatea 
casei o crescătorie de păsări. 
La „Brăița" și ..Cinci-sud" Lu
peni ne-am propus de aseme
nea niște produse specif ’ce. 
sandviciuri și cotlete â la Lu
peni. Ne-am gîndit și la fri
gărui, mîncăruri mai deose-

tot cu specific lo

ce privește arta cu- 
locul de agrement 

■“ din Vulcan am a-

bite, cu specific local, care să 
fie oferite ia locurile de agre
ment. Mai puțin am avut în 
vedere vestimentația persona
lului, care într-adevăr lasă de 
dorit, dar și aici se poate face 
ceva...

— Ca și în privința îmbună
tățirii aprovizionării și a ca
lității servirii, în general...

— îmbunătățirea calității 
serviciilor noastre ne preocu
pă continuu. In privința a-' 
provizionării, problema care 
se ridică, îndeosebi, e berea. 
Repartițiile nu ne satisfac de- 
cît în proporție de 70 la sută 
cerințele. Tot ce desfacem la 
locurile de agrement „rupem" 
de la unități și mai... suplinim 
cu vinuri. In rest ne preocupă 
diversificarea produselor culi
nare, domeniu în care, sper, 
vom face progrese evidente 
ca de altfel și în celelalte do
menii spre mulțumirea publi
cului consumator.

— Deci alimentația 
poate face pe multe 
dovada ingeniozității 
teziei în beneficiul omului, al 
destinderii sale și bunei dis
poziții generale.

— Hotărît. de Ia meniu la 
decoruri, de la ținuta vesti
mentară. a calității servirii la 
divertismente, alimentația pu
blică poate și va contribui mai 
mult la agrementul și buna 
disnoziție a consumatorilor.

Două imagini, două as
pecte care din păcate, pot fi 
întîlnite destul de des în pe
rimetrul municipiului nos
tru. Vagonetele de mină, a- 
ceste utilaje cu o destinație 
atît de precisă, sînt 
abandonate fără prea 
regrete.

Prima imagine redă 
citeva din cele peste 
vagonete care zac pe
minei Petrila. Pe unul din 
ele se zărește înscris un „B" 
care înseamnă că, în urma 
unui control, a fost catego
risit ca bun. O undă de spe
ranță că într-o zi va reînce
pe să circule, sau o acuzare

uneori 
multe

doar 
60 de 
halda

re
in

că, deși ar putea fi ușor 
condiționat, stă stingher 
afara convoiului care trece 
pe alături ? In orice caz, i- 
mobilizarea unui număr în- 

are o 
asupra 

în- 
A- 
to-

Li-

semnat de vagoneți 
influență negativă 
coeficientului de rulaj al 
Iregului parc disponibil, 
cesta e lucru cert. Și 
tuși...

...Drumul spre incinta
vezeni est. Vagonetele care 
se încadrează așa de armo
nios în peisajul înconjurător 
au fost aruncate 
urgența vreunei 
apă. Apoi și-au 
zat funcția de

malurilor, deși, după cite se 
pare, sînt departe de a fi u- 
zate.

Așa cum spuneam, imagi
nile pot fi întîlnite și în al
te locuri. Esența problemei 
este una singură : renunțăm 
atît de ușor la folosirea a- 
cestor utilaje, 
rolul în procesul 
cărbunelui 
Tonele de 
în albiile 
ar avea Și
despre destinul unor vago
nete și despre cei... care 
gospodăresc parcul acestor 
utilaje.

Mica publicitate

publică 
planuri 
și fan-

in pripă sub 
viituri de 
perrnanenti- 
protejare a

le' ignorăm 
extragerii 

din subteran ? 
fier vechi ce zac 
rîurilor noastre 
ele multe de spus

PIERDUT carnet și legi
timație de student pe nu
mele Spiridon Simion. Le 
declar nule.

PIERDUT legitimație ' de 
student pe numele Pangra- 
ti Roland. O declar nulă.

PIERDUT carte de muncă 
pe numele Bătăiosu Zamfir, 
eliberată de șantierul 
I.P.L.S.T. București. O de
clar nulă.

B. MIHAI
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Consfătuire de
1

ULTIMELE ȘTIRI
lucru la Comitetul
Central al P.C.R. 9“ m

@ 4UXÂ* @ Ultimele știri

u țj

/ / / /

specialiști din domeniul cer
cetării, din învățămîntul su
perior și organele centrale de 
sinteză.

In lumina directivelor Con
ferinței Naționale a partidu
lui, a sarcinilor trasate de re
centa ședință a Comitetului 
Executiv și Plenara C.C. al 

consfătuirea a anali- 
larg rezultatele obți- 
acest domeniu, măsu- 

trebuie luate în vede- 
cît

t
P.C.R., 
zat pe 
nute în 
rile ce 
rea realizării în condiții
mai bune și la timp, prin so
luții moderne, mai eficiente, 
a importantelor obiective in
dustriale, agricole și social- 
culturale prevăzute în planul 
de dezvoltare economică și 
socială a României pe anii 
1974 — 1975, cît și pentru 
pregătirea programului de in
vestiții din viitorul plan cin
cinal. .

Dezbaterile ce au avut loc 
au prilejuit un. rodnic schimb 
de experiență, o analiză apro
fundată a rezultatelor dobîn- 
dite de proiectanți și 
structori, în elaborarea 
promovarea unor soluții 
structive și tehnologice 
derne. Au fost scoase în 
dență preocupările 
traducerea în viață a hotărî- 
rilor conducerii de partid și 
de stat,. a recomandări
lor directe făcute 
cretarul general 
dului privind 
rea permanentă a

la 
a pla-

partici- 
făcut 

menite

i □

con-
Și 

con- 
mb- 
evi- 

pentru

de se
al parti- 

îmbunătăți- 
activității

în acest domeniu, pentru di
mensionarea mai rațională a 
construcțiilor, extinderea rea
lizării unor instalații în agr 
liber, folosirea unor tehnold- 
gii eficiente, reducerea con
sumului de materiale și scur
tarea termenelor de execuție.

Totodată, au fost relevate 
lipsurile care persistă Încă în 
pregătirea temeinică a inves
tițiilor, în asigurarea docu
mentațiilor și a studiilor teh- 
nico-economice, a proiectelor 
de execuție, care au, dus 
nerealizarea integrală 
nului de investiții.

In acest context, 
panții la discuții au 
numeroase propuneri
să contribuie la grăbirea ela
borării documentațiilor teh
nice îndeosebi pe calea folo
sirii depline a potențialului 
de proiectare și mai buna or
ganizare a activității în acest 
domeniu, pentru creșterea ni
velului calitativ al cercetă
rii și studiilor, aplicarea unor 
soluții moderne în proiecta
re, de industrializare și me
canizare a lucrărilor de exe
cuție, o colaborare mai strîn- 
să între proiectanți, con
structori ' și industrie, care să 
asigure o 
realizarea 
ploatarea 
prinse în 
volțare multilaterală, 
mico-socială a țării, 
viitorii ani.

eficiență sporită în 
investițiilor și ex- 

noilor obiective cu- 
programul de dez- 

econo- 
pentru

BONN 23 (Agerpres). — In 
așteptarea vizitei in R.F. Ger
mania a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presa, ra
dioul și televiziunea din 
Hamburg — oraș pe care șe
ful statului român ii va vizi
ta — iși concentrează atenția 
asupra expoziției naționale 
„România salută Hamburgul" 
— manifestare apreciată una
nim ca o imagine dinîre cele 
mal convingătoare a potenți
alului economic actual al ță
rii noastre, ilustrare vie a re
marcabilelor succese pe care 
le-a înregistrat în domeniul 
economic și social.

Așa cum sublinia domnul 
Peter Schulz, președintele Se
natului și primarul general a! 
orașului Hamburg, „vizita șe
fului statului și expoziția ro
mânească semnifică, pentru

noi, nu numai îndemnuri pen
tru creșterea relațiilor comer
ciale reciproce, ci, înainte de 
toate, reprezintă posibilități 
pentru o mai apropiată 
noaștere a unui popor 
ten".

Cunoscutul cotidian 
Welt", după ce arată 
conomia Hamburgului
teptat cu multă nerăbdare și 
interes această expoziție", 
subliniază că ea capătă o de
osebită strălucire în lumina 
apropiatei vizite a președin
telui Ceaușescu în 
Hamburg.

La rîndul său, ziarul 
burger Abendblat"
„România salută Hamburgul" 
este ega de-a treia expoziție 
națională a acestei țări in Re
publica Federală Germania. 
Caracterul său toarte repre
zentativ se concentrează asu
pra unor produse care intere-

cu- 
prie-
..Die 

că ..e- 
a aș-

orașul

„Ham- 
arată :

sează toate cercurile de afa
ceri din Hamburg, iie că este 
vorba de industrie, agricultu
ră sau construcții".

Ziarul „Bild Zeitung" scrie, 
printre altele : „De la mărfuri 
alimentare și sticlărie, minu
nate cristale, viori și chitare, 
pînă la articole pentru cam
ping și mașini electronice de 
calcul, românii prezintă tot 
ce oferă țara lor. Expoziția 
va permite lărgirea legături
lor economice, îndeosebi pe 
bază de cooperare".

Posturile de radio 
viziune din Hamburg 
ele prezente cu cele 
riate emisiuni despre 
ziție și celelalte manifestări 
românești organizate în aces
te zile la Hamburg : expoziții 
de artă, de folclor și turistice, 
parade ale modei, gale de fil
me, conferințe tehnice etc.

și tele- 
sint și 
mai va- 

expo-

(Agerpres)

a șefului statului

(Urmare din pag. 1) ale
pe 
fe

Rezoluția adoptată 
de Comitetul pentru 

decolonizare al O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 23 (A- 

gerpres). — Comitetul pentru 
decolonizare al O.N.U. a adop
tat o rezoluție în care cere 
aliaților militari ai Portuga
liei să suspende furnizarea că
tre regimul de la Lisabona 
atît a echipamentului militar, 
cit și a avioanelor, navelor și 
a altor mijloace de transport 
civil utilizabile în scopuri mi
litare. Textul introductiv al

rezoluției deplinge continua
rea de către țările N.A.T.O. a 
sprijinirii politicii colonialis
te a Portugaliei în cadrul pac
tului sau pe plan bilateral. 
Documentul reclamă, pe de 
altă parte, încetarea imediată 
de către Portugalia a războaie
lor și a tuturor celorlalte acte 
de represiune împotriva po
poarelor din Angola, Mozam- 
bic și Guineea-Bissau.

U.R.S.S. și S.U.A. au semnat 
un acord pe termen 
nelimitat cu privire 
Ia preîntîmpinarea 

unui război nuclear
(Ager-

s-a mai
Și
22
a- 
cu 
u-

WASHINGTON 23 
preș). — După cum 
anunțat, Uniunea Sovietică 
Statele Unite au semnat, la 
iunie, Ia Washington, un 
cord pe termen nelimitat 
privire la preîntîmpinarea
nui război nuclear. In confor
mitate cu documentul semnat, 
cele două părți sînt de acord 
să acționeze în așa fel îneît 
să preîntâmpine apariția unor 
situații < 
provoace 
riculoasă 
tre ele,

ar putea 
agravare 
relațiilor 

evite 
fruntările militare și pentru a 
exclude izbucnirea războiului

care 
o 
a

, Să

să 
pe- 

din- 
con-

Sesiunea Consiliului 
Ministerial al Organizației 

țărilor exportatoare 
de petrol

nuclear dintre ele și între fie
care dintre părți și alte țări. 
Părțile au convenit — se a- 
rată în acord — că fiecare se 
va .abține de la amenințarea 
cu forța, sau folosirea ei, îm
potriva altei părți, împotriva 
aliaților altei părți și împotri
va altor țări în condiții - care 
pot" pune în pericol pacea și 
securitatea internațională. Păr
țile sint de acord că ele se vor 
conduce după aceste conside
rente în elaborarea politicii 
lor externe și în acțiunile lor 
în domeniul relațiilor interna
ționale. Acordul stipulează 
că, în eventualitatea existen
ței riscului unui conflict nucle
ar, părțile vor trece neîntîr- 
ziat la consultări urgente una 
cu alta și vor întreprinde toa
te eforturile pentru preîntîm- 
pinarea acestui risc.

★

Congresul
National

al Partidului
Socialist
Francez

deja imens al României 
plan internațional. Toate 
licitările noastre călduroase 
pentru reușita totală a expo
ziției Trăiască prietenia 
khmero-română !“.

Se vizitează apoi muzeul sa
tului, impresionantă imagine 
a satului românesc de odini
oară care ilustrează pregnant 
măiestria, ingeniozitatea și gus- ' 
tul artistic. al meșteșugarilor 
populari de altădată.

In cursul acestei vizite, Al
tețele Lor Regale au fost în
soțite de Miron Constantines- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, și 
IBumitru Ghise. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

Directorul muzeului, conf. 
dr. Gh. Focșa, arată înalților 
oaspeți că acest original mu
zeu în aer liber a fost realizat 
de-a lungul a 25 de ani, în 
prezent el cuprinzînd 65 de 
complexe cu 307 construcții și 
22 500 obiecte ce ilustrează 
modul de viață, ocupațiile, 
preocupările artistice ale ță
rănimii noastre de-a lungul 
timpurilor.

Exprimînd profundele 
pres’ii pe care f le-a 
această vizită, prințul
dom Sianuk a consemnat 
cartea de onoare : „Delegația 
Cambodgiei este cu deosebire 
fericită de a fi avut posibilita
tea să viziteze Muzeul Satului. 
Acest muzeu are o mare im
portanță pentru noi pentru 
că el ne-a învățat etnografia, 
diferitele moduri de viață, 
obiceiurile, arhitectura popu-

lațiilor diverselor regiuni 
României. Noi, cambodgienii, 
sîntem plini de admirație pen
tru magnificile realizări "șî cbn- 
dițiile-nelimitate- ale poporului 
român, față de calitățile sale 
artistice. Am învățat mult vi
zitând Muzeul Satului și la 
sfîrșitul vizitei de neuitat ne 
simțim mai atașați de vitea
zul, muncitorul și talentatul 
popor român care este un ma
re prieten al poporului cam
bodgian și un mare sprijinitor 
al luptei noastre pentru elibe
rare națională".

(Agerpres)

DAMASC 23 (Agerpres). — 
Sîmbătă, au început la Da
masc lucrările celei de-a 10-a 
sesiuni a Consiliului Ministe
rial al Organizației țărilor a- 
rabe exportatoare de petrol 
(A.O.P.E.C.).

In cursul dezbaterilor, pe 
care ministrul libian al pe
trolului, Ezzeddin El Mabrouk, 
le-a calificat „extrem de im
portante", reprezentanții țări
lor membre vor examina în
ființarea unei flote petroliere 
arabe, crearea unei companii 
petroliere de investiții pentru

a asigura utilizarea fondurilor 
arabe in scopul realizării unor 
proiecte economice, precum și 
inițierea unor astfel de pro
iecte, cum ar fi construirea 
unui doc plutitor în Golful 
Persic.

In capitala S.U.A. a fost 
semnat vineri un protocol în 
baza căruia, începind de la 
31 octombrie 1973, la Wa
shington și Moscova vor func
ționa reprezentanțe comercia
le ale Uniunii Sovietice ' și, 
respectiv, Statelor Unite. Tot
odată, a fost semnat un pro
tocol privind crearea Camerei 
Comerciale sovieto-americane.

GRENOBLE 23— Corespon
dentul Agerpres, I’aul Diaco- 
nescu, transmite : Sîmbătă, au 
continuat, la Grenoble, lucrări
le Congresului Partidului So
cialist Francez. După încheie
rea dezbaterilor asupra orien
tării și politicii generale a 
partidului a luat cuvîntul Fran
cois Mitterrand, prim-secretar 
al P.S.F.

In cursul după-amiezii, Con
gresul a fost salutat de Roland 
Leroy, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, și 
Robert Fabre, președintele Miș
cării Radicale de Sțînga din 
Franța.

In cadrul aceleiași ședințe, a 
fost citit în fața Congresului!mesajul Partidului Comunist 
Român, transmis de, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al C.C. 
P.C.R.

. al

im 
lăsat 

Noro- 
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încheierea lucrărilor sesiunii Consiliului 
F.A.O.

ROMA 23 (Agerpres). — La 
Roma au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Consiliului F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură), care au durat două 
săptămîni. In ultima zi a dez
baterilor, membrii Consiliului 
au adoptat un raport. în care 
se cere directorului general al 
F.A.O. pregătească

w •n‘
plan detaliat, susceptibil 
asigure securitatea alimenta
ției mondiale. Acest plan va 
fi supus dezbaterilor viitoarei 
conferințe bianuale a F.A.O., 
prevăzută pentru luna noiem
brie.

Pe de altă parte, consiliul a 
examinat programul de lucru 
și proiectul de buget ale orga
nizației pentru exercițiul 
1974—1975.
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voiajul solitar in jurul lumiicu succesI
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VARȘOVIA 23 — Cores
pondentul Agerpres, Gh. Cio- 
banu, transmite : Vineri, 22 
iunie, la ora 16,30, Krzysztof 
Baranowski, redactor al ziaru
lui „Trybuna l.udu", a intrat 
in apele teritoriale poloneze, 
acostînd apoi la Swinoujscie 
la bordul yahtului său „Polo
nez", cu care a efectuat un 
voiaj solitar în /urul lumii, 
întoarcerea curajosului zia- 
rist-marinai, după ce a în
fruntat timp de 11 luni trei o- 
cearie, a fost salutată de o 
gart": de onoare a marinei mi
litare poloneze și de peste 
30 000 de localnici.

Posturile radioteleviziunil 
și presa poloneză au ținut la 
curent, In ultimele luni, opi
nia publică, deosebit de inte-

resată de expediția navigato
rului in
care, la 
portului 
nai al
40 000 de mile. Marea călăto
rie a început la 17 iunie 1972, 
pe un yaht construit la șanti
erele navale din Szczecin (13 
metri lungime și 3 metri lăți
me), care a reușit să facă ia- 
ță cu succes unei 
dificile. Cea mai
tapă 
prin 
nă
yahtului i s-a 
da automată.
nowski a fost 
ducă personal
Hobart, ceea ce nu l-a impie-

vîrstă de 35 de ani, 
25 mai, a atins apele 
Play mouth, punct ii- 
călătoriei sale de

a fost 
Oceanul 

la

croaziere 
dramatică e- 

străbătulă 
Indian pi- 

Tasmania, cind 
stricat coman- 
Astfel, Bara- 

nevoit să con- 
yahtul pînă la

dicat să 
cord pe 
Speranțe — Hobart, 
de 53 de zile este cu 7 zile 
mai bun decit cel obținut de 
Bernard Mcitessier, vechiul 
recordmen.

După ce a iăcut reparațiile 
necesare și a ameliorat stabi
litatea yahtului, Baranowski 
și-a continuat călătoria de-a 
lungul Pacificului spre Capul 
Horn. Vintui ostil și desele 
furtuni nu l-au oprit din 
drum, el reușind să fie primul 
polonez și al 13-lea navigator 
solitar care a realizat trase
ul Hobart — Capul Horn, in 
45 de zile, un timp mai scurt 
decit celebrii navigatori bri
tanici Chichester și Rose.

realizeze un timp re- 
distanța Capul Bunei

Timpul
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din
Cambodgia

PNOM PENH 23 (Agerpres). 
— Sub presiunea atacurilor 
forțelor patriotice, trupele 
lonnoliste au abandonat, vi
neri, pozițiile lor din localita
tea Dey Kraham, situată, pe 
șoseaua nr. 2, la 19 km de 
Pnom Penh — transmite agen
ția UPI, adăugind că, înainte 
de a se retrage de aici, deta
șamentul lonnolist a înregis
trat cel puțin 17 răniți. Intr-un 
alt punct al Cambodgiej, în 
vecinătatea capitalei provinci
ale Kompong Cham, garnizoa
na lonnolistă din localitatea 
Chiro a fost înconjurată de 
unități ale forțelor patriotice. 
Unitatea din această localita
te a înregistrat zece morți și 
răniți în cursul unei încercări 
de a sparge încercuirea patri- 
oților.

★

• La Încheierea vizitei, in 
schimb de experiență, in Repu
blica Cuba, delegația română 
din domeniul transporturilor, 
condusă de Alexandru Grecii, 
președintele Comitetului Uniu
nii sindicatelor din întreprinde
rile de transporturi și teleco
municații, a fost primită de to
varășul Antonio Enrique Luș- 
son, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul transporturilor, 
cu care a avut o convorbire 
cordială, prietenească.

• Țările producătoare de fos
fați din lume, reunite 
bat, au înființat un 
mondial al fosfaților, 
președinte a fost ales 
med Karim Lamrani, 
general al Oficiului 
de resort și fost prim-ministru 
al Marocului, informează agen
ția algeriană de presă (A.P.S.).

la Ra- 
Institut 

al cărui 
Moha- 

director 
marocan

după 
isto- 
incă 
Han

21,30
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20,10 aniversa-

19,20
19,30

V i w w ir fit rrrt

23,00 
Bule- 
Estra-

Săptămi-
Și 

în ima-
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Cowboy ; Republica : 
Fuga e sănătoasă ; PETRII.A: 
Anul carbonarilor ; I.ONEA 
— Minerul : Vacanță la Roma; 
AN1NOASA: Săgeata căpi
tanului Ion ; VULCAN : Mi
cul om mare ; LUPEN1 — 
Cultural : Fata care vinde 
flori ; Muncitoresc: Cu mîi
nile curate.

1UNI, 25 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Atentatul; Republica: 
Tinerii ; PETRII A : Anul car
bonarilor ; I.ONEA — Mine
rul : Vacantă la Roma ; A- 
N1NOASA : Săgeata căpita
nului Ion ; VULCAN : Un a- 
devăr pe jumătate; I UPENI 
— Cultural : Cupa gloriei ; 
Muncitoresc: Cu mîinile cu
rate.

6,00 Buletin de știiri 
Concertul dimineții ; 
Radiojurnal ; 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilustrate 
muzicale ; 9,00 Ora satului ; 
10,00 Radiomagazinul. femei
lor ; 10,30 Succese ale discu
lui ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 11,35 Formații de mu
zică ușoară ; 12,00 De 
pentru toți ; 13,15 
în lumea muzicii 
14,00 Unda veselă ; 
trada duminicală ;
letin de știri ; 15,30 Azi, în 
România ; 17.00 Sport și mu
zică ; 19,30 Interpreți d° ope
retă ; 20,00 Radiojurnal ; 
20,15 Revista șlagărelor;

20,45 Consemnări ; 20,50 Joa
că hora-n poieniță ; 21,20 Pa
rada ritmurilor ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,10 Panoramic spor
ii v ; 22,30 Opera comică
..Nunta lui Figaro" de Mozart;
22,50 Moment poetic ; 
Muzică de dans ; 24,00 
tin de știri ; 0,03—5,00 
da nocturnă ;

T
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teai? 
Călătorie 
ușoare ; 

14 30 Es- 
15,00 Bu

8,00 Bună dimineața ;
8,20 ~
9,15
9.40

10.40

Cravatele roșii; 
Film serial. Daktari; 
Viața satului ; 
Emisiune în 
maghiară ;

De strajă patriei ;

limba

22,35

17,30
12.30
13,00—16,35 Album dumini

cal ;
16,40 Film serial pentru tine

ret : Tunelul Timpului.
17.30 Fotbal: Dinamo — 

C.F.R. Cluj și U.T.A. —

18,20
19,00
19,20
19,30

i admi-v-uniia darului : P--*-strada Republicii, nr 90, telefon : 1662.

Agenția citată relatează, de 
asemenea, că încercările regi
mului de la Pnom Penh de a 
redeschide șoselele 5, 6 și 7 
— controlate de patrioti — con
tinuă să rămînă fără succes.

Pe de altă parte, se informea
ză că aviația S.U.A. a continu
at să efectueze intense raiduri 
de. bombardament împotriva 
concentrărilor de trupe patrio-

• Regele Baudouin al Belgiei 
și regina Fabiola și-au încheiat, 
sîmbătă, vizita oficială in Iu
goslavia, plecind spre patrie 
— anunță agenția France 
Presse.

• Participanții Ia lucrările 
Comisiei speciale a Organiza
tei Statelor 
întruniți la 
să-și amine 
dezbaterile, 
de acord asupra procedurii pe 
care o vor adopta pentru des
fășurarea ulterioară a 
— transmite agenția 
Presse.

Americane (O.S.A.) 
Lima, au hotărît 

cu o săptămînă 
pentru a se pune

acestora 
France

Universitatea Craiova. 
Transmisiuni directe al
ternative de la Bucu
rești și Arad ; 
1001 de seri; 
Telejurnal 
na politics internă 
internațională 
gini • 
Cronică la o 
re ;

Film artistic.
Producția a studiouri
lor americane. Cu Kirk 
Douglas, Tony Curtis, 
Ernest Borgnine, Janet 
Leigh ;
Telejurnal — Sport.

înainte de termen. 1973 
an hotărîtor;

20,00 Cîntecul săptăminii ;
20,05 Avanpremieră ;
20,10 ‘ ‘ ‘
20,50

Mai aveți o întrebare ? 
Revista literar-artistică 
T.V.;
Roman foileton. Noile 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul III : „Pe
ricolul" ;

• După amerizarea 
tic, membrii primului 
din cadrul programului „Sky- 
lab" au dat semne pronunțate 
de slăbiciune, activitatea lor 
cardiovasculară adaptindu-se 
greu, in primele ore, la condi
țiile gravității terestre, 
mai puternice simplome
prezentat Joseph Kerwin, care 
a avut senzații de amețeală și 
vomă repetate.

In PaCi- 
echlpaț

Ce/e
le-a

înconjurat din trei părți 
de deșert, adăpostit Ia poa
lele unui lanț de coline, ju
dețul Tunghuan, din provin
cia Kansu, a fost intotdeauna 
un adevărat „pol" al celor 
mai violente furtuni de ni
sip. Cu toate acestea, 
cum dovedesc cronicile 
rice, Tunhuan a fost, 
din timpul dinastiilor
(206 t.e.n.) și Tang (618-907 
e.n.) o oază fertilă, important 
punct de legătură pe „dru
mul mătăsii", care lega odi
nioară China de lumea ex
terioară.

Lăsate in părăsire, timp de 
mulți ani, vastele întinderi 
de pămînt ale județului des
pre care relatăm au fost, în
cetul cu încetul, înghițite de 
nisipurile mișcătoare. In 
momentul eliberării, județul 
nu avea decît cîleva zeci de 
mii de locuitori, iar cele do
uă orașe ale sale, ații de 
prospere în trecut, dispăru
seră cu totul sub dunele de 
nisip.

Astăzi, vizitatorului i se pre
zintă o imagine a județului 
cu totul nouă: rîndurl dese 
de plopi albi mărginesc o- 
goarele de porumb, grîu și 
bumbac, iar rețeaua de cana
le de irigație aduce pe cîm- 
purile înverzite apa fluviu
lui Tang Me, care izvorăște 
din Tzilinshan.

Desigur, cea mai importan
tă problemă care s-a aflat în 
fața locuitorilor județului a 
fosț aceea a stăvilirii dunelor 
de nisip mișcătoare. După opf 
ani de eforturi îndirjite. oa
menii din Tunghuan au reu
șit să laie șapte mari creste 
d' nisip, să niveleze 80 de 
dune uriașe și nenumărate 
altele mai mici și să plante
ze 33 de perdele de proiecție 
împotriva vîntului, care se 
întind pe o lungime de 35 
km. Pe lîngă aceasta, pe o 
suprafață de 500 mu (1 mu —

1/15 ha) au fost amenajate 
livezi și păduri care fixează 
nisipurile și au fost recupe
rați peste 600 mu de ogoare 
înghițite altădată de nisipuri.

Astăzi, în comuna populară 
Nanhu, situată în apropierea 
deșertului Takla — Makan, 
există 5 km de canale de I- 
rigație și o hidrocentrală e- 
lectrică. Locuitorii comunei 
lucrează mai ales Ia exploa
tarea forestieră comunală, 
unde au plantat peste 2 800 000 
de arbori, pe o suprafață de 
5 000 mu, adică în medie 
13 000 de arbori pe cap de 
locuitor. Cele patru brigăzi 
de producție ale comunei au 
in îngrijire fiecare propria 
sa exploatare silvică, iar su
prafața împădurită ajunge la 
10 000 mu.

In total, in ultimii ani. 
județul Tunghuan a retmpă- 
durit o suprafață care se ri
dică la impresionanta cifră 
de 70 000 mu, de-a lungul li
nei linii de 100 km. 
furtunile de nisip sint 
mai frecvente, cele 
centuri verzi din jurul 
țului protejează cimpiile 
căror suprafață a crescut a- 
cum la 50 000 mu.

Și totuși, locuitorii auste
rului Tunghuan nu s-au mul
țumit numai cu păduri și o- 
goare. Deși vechiul județ nu 
avea altădată decît cîteva a- 
teliere meșteșugărești, astăzi 
au fost construite și date 
folosință aici opt uzine 
mine, printre care o uzină 
unelle-agricole, o uzjnă 
egrenat bumbacul și o fabri
că de îngrășăminte fosfatice. 
Producția industrială a ajuns 
să reprezinte acum 34 la su
tă din venitul global al unui 
județ sufocat altădată sub ni
sipuri.
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I. TECUȚA
Corespondentul Agerpres Ia

Pekin
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Curs de limba franceză.
Lecția a 60-a (reluare); 

Telex ;
La ordinea zilei. Azi, 
județul yîlcea ;, 
Căminul /
Ecranul;
1001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul

Vikingi-'., Telex Telex
Valorile temperaturii Înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani -j- 26 
grade ; Paring -|- 20 grade.

Minimele: Petroșani 11 
grade ; Paring + 12 grade.

PENTRU 'URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil mai mult 
noros. Izolat se vor semnala 
precipitații slabe sub formă 
de averse de ploaie. Vintul va 
sufla slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

Campionatul diviziei A de 
fotbal se încheie astăzi o dată 
cu disputarea celor două par
tide restanță, care vor decide 
echipa campioană. Pe stadio
nul Dinamo din Capitală, for
mația Dinamo București va 
întîlni pe C. F. R. Cluj, iar U- 
niversitatea Craiova va juca, 
în deplasare, cu 
Arad.

Ambele jocuri 
ora 17,30 și vor
alternativ, la televiziune

SOFIA 23 (Agerpres). — Con
cursul internațional de yach
ting de la Varna a început cu 
disputarea întrecerilor de la 
clasa „Finn". Prima regată a 
revenit sportivului bulgar 
Țvetan Pencev, urmat do ro
mânul Gheorghe Nicolicioiu.

echipa U. T.

vor începe la 
fi transmise.

★

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Tenismanul român Tlie Năs- 
tase a repurtat, un nou succes

internațional. Sîmbătă, în fi
nala turneului de la „Queen’s 
club" din Londra Ilie Năstase 
l-a învins cu 9—8, 6—3 pe en
glezul Roger Taylor. Comen- 
tînd această finală, corespon
denții agențiilor internaționa
le de presă relevă jocul exce
lent practicat do Năstase, care, 
în setul doi, a făcut o adevă
rată demonstrație. Acesta a 
fost cel de-al 10-lea turneu 
internațional cîștigat de Ilie 
Năstase în acest sezon.

(Agerpres)
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