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Fabricarea în serie a pieselor 
de schimb în atelierele minelor
cerință cu multiple economice

Plenara comună 
a Comitetului Central

al U. T. C. și a
Consiliului U. A. S. C. R

Una din prevederile planului de măsuri 
elaborat cu prilejul adunării reprezentan
ților oamenilor muncii de la mina Uricani, 
din iulie anul trecut, o constituie „crește
rea volumului pieselor de schimb produse 
în atelierul minei. în condițiile unei even
tuale specializări a unităților miniere din 
bazin în fabricația unor anumite repere". 
Ghidați de această idee valoroasă, precum 
și de dotarea tehnica apreciată ca foarte

bună a modernului atelier al minei, ne-am 
propus o discuție cu cadre tehnice de re
sort asupra stadiului do realizare a mă
surii preconizate, mai ales că problema 
este comună majorității unităților miniere 
din bazin, care dispun de ateliere mecani
ce noi sau modernizate și de o dotare teh
nică foarte bună pentru producția de piese 
de schimb.

'Atelierul mecanic al minei 
Uricani dispune de importan
te capacități de prelucrare a 
metalelor. Se află aici în 
stare de funcțiune patru strun
guri. două freze, o morteză. 
o raboteză și o ghilotina de 
tablă, toate de fabricație re- 
t entâ și caracteriza-e prin pa
rametri tehnici

tr-adevăr. în cadrul atelieru
lui. Aici sc produc majorita
tea axelor pentru transportoa
rele TR-2 și TR-3, dispozitive 
de răpire, stele pentru tambu- 
rii de acționare, carcase pen
tru rulmenți și. în general, 
cea mai mare parte a pieselor 
de schimb pentru utilajele de

rele transportoarelor TR-3. 
Lotul a fost executat în timp 
foarte scurt în cadrul atelie
rului și trimis uzinelor 
..UNIO“ Satu Marc pentru tra
tarea pinioanelor. Bilanțul a- 
cestei acțiuni este cît se poate 
de semnificativ : producția a 
beneficiat intr-un termen 

mult mai scurt
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ridicați. Dar 
cît timp func
ționează aceste 
mașini-unelte? 
Strungurile lu
crează în trei 
schimburi, ce
ea ce conduce 
la un indice de 
utilizare de
aproximativ 90 la sută. 
Celelalte mașini-unelte lu
crează. însă. într-un singur 
schimb, indicele efectiv de 
utilizare situîndu-se sub 30 la 
sută din nivelul maxim. Men
ționăm, de asemenea, că ate
lierul dispune de un efectiv 
de peste 50 de muncitori, al 
căror nivel general de califi
care este bun. Care este acti
vitatea atelierului în aceste 
condiții favorabile ?

..Executăm în cadrul ateli
erului lucrări de reparații a 
utilajelor din subteran pre
cum și o gamă destul de lar
gă de piese de schimb, ne de
clară maistrul mecanic prin
cipal Francisc Mihaly. Deși 
avem unele realizări bune in 
ceea ce privește producerea 
pieselor de schimb, consider 
că atelierul nu lucrează la a- 
devărata sa capacitate".

Realizări bune există. în-

■ —

Cum păstrăm, 

cum îmbogățim 

Vegetația 
orașelor 
noastre

Suprafața parcurilor din 
orașele Văii Jiului totalizea
ză, după evidențele din iu
nie 1973, peste 50 000 metri 
pâtrați. iar cea a zonelor 
verzi 502 000 metri pătrați. 
La cca din urmă, in acest 
an. se vor mai adăuga spa
țiile verzi ce vor fi amena
jate în jurul blocurilor noi 

0construite ulterior. Cunos- 
cînd aceste date ne-am in
teresat la E. G. C. Petroșani, 
în ce măsură este asigurat 
materialul floricol. arborii, 
arbuștii. necesari pentru 
refacerea zonelor verzi dis
truse în anotimpul de iarnă, 
pentru amenajerea noilor 
zone verzi ce se creazâ prin 
extinderea localităților. To
varășul Gheorghe Rusu. teh
nician floricol care răspun
de de această activitate în 
cadrul Exploatării de gos
podărie comunală ne-a răs- 
pus :

— Pregătirile pentru ca în 
anul 1974 orașele noastre să 
devină tot mai frumoase, 
au început incâ din toam
na anului trecut, prin recu
perarea unei părți a mate
rialului săditor, colectarea 
de semințe ș. a. în serele 
noastre din Petrila, Petro
șani, Vulcan, Lupeni s-a 
cultivat în timpul iernii un 
bogat și foarte variat ma
terial floricol ca salvii. pe
tunii. begonii etc. și s-a ma
nifestat o deosebită grijă 
pentru asigurarea necesaru
lui de arbori și arbuști. 
Astfel, am reușit să asigu
răm. pînă la data actuală, 
800 000 fire de flori diferite, 
14 000 arbori și arbuști, 
3 000 trandafiri pitici care 
vor fi plantate în teren.

Rezultă, așadar, că prin 
fondurile prevăzute in bu
getul local, orașele noastre 
dispun, pentru înfrumuseța-

Iosif DAVID
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transport din subteran.
Aceste realizări nu epuizea

ză însă posibilitățile atelieru
lui. Discutînd cu maistrul me
canic principal Traian Nan, 
șeful atelierului, aflăm că ar 
exista posibilități de confec
ționare a unor piese de schimb 
deficitare, ca axul canelat 
pentru transportoarele TR-3, 
de exemplu, dar că acest lu
cru nu poate fi realizat prac
tic deoarece atelierul nu are 
și mijloace de tratare a unor 
asemenea piese, operație ulti
mă și indispensabilă în fluxul 
fabricației.

Să fie vorba de un obstacol 
de nedepășit ? Puțin probabil, 
dacă avem în vedere unele 
experiențe nu prea îndepăr
tate. în urmă cu aproximativ 
doi ani. în condițiile unei ur
gențe deosebite. s-a hotărît 
producerea unui Iot de pini- 
oane conice pentru reductoa-

de piesele ne
cesare. iar 
prețul de cost 
unitar (180
de lei pen
tru confecțio
nare. plus 120 
lei pentru tra
tare) a fost 
mult inferior 

prețului de cost obișnuit, ci
frat la 500 lei. al pinioanelor 
produse integral de firma fur
nizoare. Economicitatea pro
ducerii în atelierul propriu a 
unor piese de schimb consti
tuie un fapt care, departe de 
a se sprijini pe exemple izo
late, a fost susținut de toți 
interlocutorii.

Exemplul sus-menționat nu 
este singular. La Uricani. ca 
și la restul minelor Văii Jiu
lui, au existat și alte încercări 
de extindere și diversificare a 
fabricației în atelierele meca
nice. Notăm, astfel, colabora
rea cu mina Lupeni în pre
lucrarea unor piese potrivit 
dimensiunilor strungurilor din 
dotare, cu mina Dîlja în uti
lizarea ghilotinei pentru tăie-

Ing. Bujor BOGDAN
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In ziua da 9 martie a.c. s-au 
desfășurat in București lucră
rile plenarei comune a Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și a Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia.

Pornind de la orientările și 
indicațiile conducerii partidu
lui. ale secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
reafirmate recent la ședința 
de analiză cu Biroul Comitetu
lui Central al U.T.C. și Biroul 
Comitetului Executiv al Consi
liului U.A.S.C.R.. plenara a a- 
nalizat întreaga activitate a 
organelor și .organizațiilor 
U.T.C. și asociațiilor studen
ților comuniști și a stabilit mă
surile necesare pentru îmbu
nătățirea generală a muncii 
politico-educative și întărirea 
combativității revoluționare,

pentru educarea tinerilor in 
spiritul cultului față de mun
că, al participării responsabile, 
împreună cu toți oamenii mun
cii, la înfăptuirea neabătută a 
programului do făurire a soci
etății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

★
Plenara comună a C.C. al 

U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. a adoptat o tele
gramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Guineea 

Sosirea la Conakry
Populația capitalei Guineei, 

orașul Conakry, a făcui, sîm- 
bătă, o primire triumfală se
cretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu, în- 
timpinindu-i cu entuziasm și 
sentimente de fierbinte dra
goste, ..ca pe membri ai ace
leiași familii de luptători" — 
cum declara, in ovațiile a zeci 
de mii de oameni, secretarul 
general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele 
Republicii Guineea, tovarășul 
Ahmcd Sekou Toure. Cea de-a 
treia etapă a itinerariului to
varășului Nicolae Ceaușescu se 
desfășoară pe pămîntul unei 
țâri africane care și-a cuce
rit pe deplin neatirnarca. Li
ber și slâpîn pe destinele sa
le. poporlil guineez salută, in 
persoana președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pe primul șef de 
stat român care vizitează a- 
ceastă țară.

...Este ora 9,30 (ora locală). 
Aeronava prezidențială ateri
zează pe aeroportul internațio
nal „Gbessia" din Conakry. îm
podobit sărbătorește cu trico
lorul românesc, precum și dra
pelul roșu, galben, verde al Re
publicii Guineea, care înca
drează portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășu
lui Ahmcd Sekou Toure. Pe 
imense pancarte sînt înscrise, 
in limbile română și franceză, 
urările : „Bun venit președin
telui Nicolae Ceaușescu. mare
le conducător socialist!“, „Tră
iască prietenia militantă gui- 
neezo-română!“, „Federația 
din Conakry a partidului De

mocrat din Guineea vă urează 
bun sosit !“.

Pe aeroport, au venit să sa
lute pe șeful stalului român un 
foarte mare număr do locui
tori din capitala țarii. Mulți
mea dc cetățeni salută, prin 
ovații, sosirea solilor poporului 
român.

La scara avionului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt sa
lutați cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Ahmcd Sekou 
Toure și soția sa, AndrTe Tou
re. Cei doi conducători dc 
partid și de stat își string cu 
căldură mîinile. Se îmbrățișea
ză.

In întimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a venit, dc 
asemenea pe aeroport Aristi
des Pereira, secretar general 
al Partidului African al Inde
pendenței din Guincca-Bissau 
și insulele Capului Verde, caro 
îl salută cu cca mai marc căl
dură.

Apoi, președintele Consiliu
lui dc Stat al Republicii So
cialiste România prezintă pre
ședintelui Republicii Guineea 
persoanele oficiale care îl înso
țesc.

Tinere fete, înveșmintate în 
elegante costume de un alb i- 
maculat, cu eșarfe tricolore ro
mânești și guineeze. oferă 
înalților oaspeți splendide bu
chete dc flori tropicale, pre
cum și nuci de cola — simbol 
dc aleasă ospitalitate pe aces
te meleaguri.

Sînt prezentate. în continu
are, conducătorului român 
înaltele personalități guineeze 
aflate pe aeroport, membri ai 
C.C. al P.D.G., alți membrii ai 
guvernului, conducători ai or

ganizațiilor de masă șl ob
ștești. un mare număr de mi- 
litanți ai Partidului Democrat 
din Guineea.

Specialiștii români care lu
crează în Guineea și familiile 
lor. membrii Ambasadei ro
mâne își manifestă marea bucu
rie dc a-1 vedea pe conducă
torul iubit al partidului șj sta
lului aici, la mii de kilometri 
depărtăre dc patrie, unde își 
inth-pline.se misiunea ce le-a 
fost încredințată — de a con
tribui la dezvoltarea legături
lor de prietenie și cooperare 
româno-guineeze.

In timpul intonării imnuri
lor de stat ale României și Gu
ineei. in văzduh răsună 21 de 
salve dc artilerie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește 
raportul comandantului gărzii 
de onoare alcătuită din mili
tari în uniformă dc paradă — 
după care împreună cu tova
rășul Ahmcd Sekou Toure, tre
ce in revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, tova
rășele Elena Ceaușescu și An
dree Toure, celelalte persoane 
oficiale române și guineeze se 
îndreaptă spre salonul de o- 
noare al aerogării; oaspeții și 
gazdele se întrețin cordial, pri
etenește.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut de bun venit, exprimîn- 
du-și convingerea că prezența 
șefului statului român în Gui
neea va da un puternic impuls 
prieteniei între cele două țări 
și popoare cooperării bilatera
le.
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Cu 6 luni
Corespunzător stadiului fizic 

avansat atins pînă la această 
dată la construcția stației de 
ventilatoare bloc IV sud. E. M. 
Vulcan, colectivul de munci
tori și tehnicieni al lotului 
Vulcan al T.C.M.M. care exe
cută acest nou obiectiv indus
trial. s-a angajat să devanseze 
termenul de predare cu șase 
luni.

Fundațiile și zidăria ..în ro
șu- fiind terminate se execută 
cofrarea planșeului de la aco
periș. iar. în paralel, au în
ceput lucrările de montaj ale 
utilajelor existente.

Semnificativ este faptul că 
devansarea termenului de 
predare este posibilă prin a- 
menajările aduse drumului de 
acces la incinta stației de 
ventilatoare. Astfel, incit au 
putut fi transportate și utili
zate în construcție betoancle 
pregătite la stația centrală a

La S. S. Vulcan. Sub privirile atente ale maistrului Traian Știr, strungarii Dumitru 
Florea, Mihaela Cucu și Maria Gherghei discută executarea unui reper.

Dincolo de „amabilitatea" cu care 
sînt serviți cei ce și-au „făcut plinul" 

se află încălcarea legii
Incepem aceste rînduri cu 

inserarea unei fraze dintr-un 
anumit paragraf de lege care 
reglementează normele de 
practicare a comerțului socia
list și anume cu amintirea 
interdicției, devenită obligație 
de serviciu, de la care abdică 
prea mulți responsabili de 
unități și lucrători din ali
mentația publică. După cum 
se șt1' . este cu desăvirșire in
terzisă servirea cu băuturi al
coolice a persoanelor aflate 
in stare de ebrietate. O mă
sură firească. luată tocmai 
pentru a îngrădi posibilitatea 
unor ..amatori" de a consuma 
băuturi în neștire, pinâ ajung 
într-o stare de bc-ție avansa-

tă. nu o dată în comă alco
olică. fiind necesară interven
ția și efortul medicului. Dar 
modul în care argumentează 
cei care le-au înlesnit che
fliilor consumarea abuzivă de

Localuri unde 
alcoolul degradează

alcool, e departe de prevede
rile legilor, atît cele ale rela
țiilor dintre oameni cît și de 
cele scrise. Fiindcă, de dragul 
realizării unor vinzări mari, 
pe unii lucrători din alimen
tația publică nici pe depar-

te nu-i interesează aspectul 
etic al problemei, nu se gîn- 
desc la urmările necugetatei 
lor ..îngăduințe", manifestată 
față de cei care, deși sînt cu 
capul greoi de băutură, le mai 
admit — uneori chiar și după 
ora de închidere — să-și facă 
..plinul cum se cuvine". Să nu 
mai pomenim de „ciubucul” 
pe care-1 dobîndesc ospătarii 
în asemenea conjuncturi. Dar 
asta-i altă problemă.

Să vedem în3ă cum „se 
scuză" cei pe care i-am inter
pelat cu ocazia unui raid in

ii. NICOLAESCU
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mai devreme
lotului, s-a creat posibilitatea 
folosirii unor utilaje de meca
nizare a principalelor operații. 
La fel de consistent s-a dove
dit și sprijinul acordat de be
neficiar, îndeosebi prin furni
zarea în devans, a confecțiilor 
metalice și utilajelor ce se vor 
monta.

Cote record 
la productivitatea 

muncii
Dorința manifestată de a do

vedi însușiri pozitive profesio
nale este mobilul principal al 
realizărilor deosebit de sub
stanțiale raportate in perioada 
primei decade a lunii martie 
de către minerii din brigada 
condusă de CONSTANTIN 
BROASCĂ, numit de curînd 
șef de brigadă in cadrul sec
torului I al E.M. Aninoasa, la 
abatajul cameră nr. 7.

Rezultatul obținut de briga
dă în sporirea productivității 
muncii, în abatajul în care 
muncește este semnificativ in 
acest sens : brigada a obținut 
o productivitate de 13,8 tone 
în medie pe post, cota cca mai 
înaltă, realizată pînă acum la 
mina Aninoasa.

E. M. Paroșeni

Crește gradul 
de mecanizare 

a lucrărilor 
de pregătire

De curînd, la mina Paro
șeni — urmărindu-s? realiza
rea programului cuprinzător 
do dotare tehnica a locuri
lor de muncă — a fosl in
trodusă în cadrul sectorului 
II. o combină de înaintări, 
dc tip PK-7.

Prin sporirea vitezelor de 
avansare, va fi devansată 
punerea in funcțiune a.unor 
noi capacități de producție 
în blocul UI C. partea nordi
că, stratul 15. Este vorba de 
abatajele frontale 6135 și 
6 136.

Ing. Grigore POPESCU, 
E.M. Paroșeni
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LA BANIȚA
Astăzi, la ora 16. in 

sala căminului cultural 
din Bănița formațiile 
de amatori prezintă un 
program artistic pentru 
locuitorii comunei. Tot 
astăzi, la ora 14, este 
programată o consulta
ție juridică, acțiune 
largă de popularizare 
și explicitare a legilor 
tării.

__________________

COMPETIȚII 
SPORTIVE

Astăzi Se dă startul 
returului campionatu
lui județean de fotbal. 
In municipiu vor avea 
loc — cu începere de 
la ora 9,30 (juniori), și 
respectiv 11,00 urmă
toarele partide : Mine 
rul Aninoasa — E.G.C. 
Hunedoara, Energia 
Paroșeni — Sportul 
studențesc Hunedoara. 
E.G.C. Petrila — F LL. 
Orăștie.

La Lupeni, în ulti
mul meci de verificare

înaintea începerii dis
putelor din campiona
tul divizionar C va a- 
vea loc, la ora 11, par
tida de fotbal dintre 
formația locală Mine
rul și Știința Petroșani.

CINSTIRE

In toate cercurile de 
lectură ce funcționează 
in circumscripțiile co
munei Aninoasa a fost 
expus, in săptămîna 
premergătoare zilei de 
8 Martie, un referat cu 
tema „Creșterea rolu

lui femeii in viața e- 
conomică, politică și 
socială a țării". Cu a- 
cclași prilej, elevii 
Școlii generale și co
piii de la grădinițe au 
prezentat programe de
dicate mamelor, buni
cilor și surorilor lor.

IN VÎNZARE. BILETE 
DE ODIHNA Șl 

TRATAMENT

Filiala O.J.T. Petro
șani a pus in vinzare 
bilete de odihnă și tra

tament pentru trimes
trele II și III ale anu
lui, în toate stațiunile, 
cu excepția Litoralului. 
Prețul biletelor este 
cuprins între 600 și 
1 000 lei de persoană. 
Solicitanții se pot adre
sa zilnic la sediul fili
alei din strada Repu
blicii nr. 27.

încheierea vizitei președintelui 
NICOLAE CEAUSESCU

9

în Argentina
Întîlnirea cu conducerea Confederației 

Generale a Muncii din Argentina
Un nou moment cu profun

de semnificații și. în același 
timp, o nouă -dovadă a inte
resului deosebit pe care îl 
acordă gazdele acestei vizite 
l-a constituit întîlnirea de 
vineri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu și conducerea 
Confederației Generale a 
Muncii din Argentina (C.G.T.), 
cca mai mare organizație sin
dicală din țară, care numără, 
în rîndurile ei, peste 4,5 mi
lioane de membri. .

în sala unde a avut loc în
tîlnirea. distinșii oaspeți ro
mâni, împreună cu președin
tele Juan Domingo Peron și 
doamna Maria Estela Martinez 
de Peron sînt întîmpinați de 
membrii conducerii Confede
rației Generale a Muncii, în 
frunte cu Adelino Romero, se
cretarul general al C.G.T.

Deschizînd această întîlnire, 
președintele Juan Domingo 
Peron a spus:

„îl avem în mijlocul nostru 
pe domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu. El este, în același 
timp. conducătorul clasei 
muncitoare din România ; în 
consecință, el este legat de 
sentimentele noastre. El se 
află aici pentru că solidarita
tea națiunilor și a oamenilor

este întotdeauna puternică a- 
tunci cînd contribuie la con
solidarea’ tuturor națiunilor, 
a tuturor oamenilor muncii, 
care își dedică eforturile feri
cirii popoarelor lor. Ne în- 
tîlnim în această reuniune 
comună și sîntem solidari. 
Pentru aceasta. președintele 
Ceaușescu nu poate fi ® per
soană străină printre noi. El 
este un prieten, el este un 
tovarăș".

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul, Ade
lino Romero, secretarul gene
ral al C.G.T.

Este pentru noi o mare 
bucurie — a spus el — să cu
noaștem, astăzi, pe președin
tele unei republici ' prietene, 
legată astăzi de noi printr-o 
serie de fapte realizate la ni
velul celor două guverne ale 
noastre.

Vorbitorul a făcut un istoric 
al mișcării muncitorești ar- 
gentiniene din ultimii 30 de 
ani, subliniind aportul pe care 
președintele Juan Peron l-a 
adus la dezvoltarea acestei 
mișcări.

în numele mișcării muncito
rești argentiniene, a spus în 
încheiere secretarul general 
al C.G.T., vă mulțumim din

inimă, domnule președinte, 
pentru prilejul de a vă putea 
saluta, rugindu-vâ, totodată, 
să transmiteți oamenilor mun
cii români urarea oamenilor 
muncii argentinieni pentru un 
viitor de pace și bunăstare. 

Mulțumind pentru prezen
tarea succintă a istoriei miș
cării sindicale din Argentina, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat încă o dată necesi
tatea întăririi solidarității 
între popoare între mun
citorii din toate țări
le, pentru a asigura 
un viitor mai bun muncitori
lor, tuturor popoarelor.

Aș dori, a spus înaltul oas
pete român, să urez sindica
telor din Argentina succese 
în activitatea lor, clasei mun
citoare și întregului popor ar
gentinian, pe care le conduce 
astăzi generalul Peron, pre
ședintele și tovarășul Peron, 
succese în înfăptuirea năzu
ințelor sale.

Multă fericire și prosperitate, 
întîlnirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu membrii condu
cerii Confederației Generale 
a Muncii s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de stimă reci
procă. de caldă prietenie și 
solidaritate militantă.

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarăși. •

Aș dori să exprim satisfacția 
mea că, in momentul de față, 
sîntem în compania conducă
torilor mișcării sindicale din 
Argentina. Desigur, aș dori să 
mulțumesc președintelui și to
varășului Peron pentru că 
nc-a oferit această posibilita
te de a avea convorbiri amica
le asupra problemelor colabo
rării dintre sindicatele din ță
rile noastre. N

Este adevărat că muncitorii 
de pretutindeni aii un rol tot 
mai important în producerea 
bunurilor materiale și spiritu
ale, ei au un rol tot mai im
portant în dezvoltarea socie
tății omenești. De altfel, orice 
progres al omenirii a fost le
gat de muncă și nu poate fi 
realizat decit prin muncă. Es
te adevărat că nu întotdeauna 
cei care au muncit, cei ce au 
produs bunuri materiale au 
avut acces la ele. Mai sînt și 
astăzi multe inegalități, dar. 
fără îndoială, toate țările, toți,; 
conducătorii de stat și politici 
care își propun să făurească 
o orinduire mai dreaptă — dc 
dreptate socială, de bunăsta
re pentru întregul popor — 
trebuie să țină să acorde locul 
corespunzător muncitorilor in 
toate domeniile de activitate.

Mă bucură că și in Argenti
na președintele Peron, care

știu că și în trecut s-a bucu
rat de simpatie din partea cla
sei muncitoare, se bucură și 
în prezent de această simpatie 
și se preocupă de soluționarea 
problemelor de dezvoltare a 
Argentinei pe un drum nou, dc 
a asigura clasei muncitoare, 
oamenilor muncii, un loc co
respunzător in toată viața so
cială. Preocuparea aceasta am 
avut-o, o avem și noi în Ro
mânia, unde clasa muncitoare, 
in alianță și cooperare, în co
laborare cu țărănimea, intelec
tualitatea, cu toate forțele so
ciale din societate, asigură dez
voltarea pe baze socialiste a 
țării.

Subliniez aceasta, pentru că
— așa cum am mai menționat
— pentru realizarea năzuințe
lor de dreptate socială, pot fi. 
desigur, căi diferite, ținind sea
ma de condițiile naționale și 
sociale din fiecare țară. Nu e- 
xistă, de altfel, un șablon și 
nu poate exista Un asemenea 
șablon. Fiecare națiune, fieca
re popor iși va organiza orîn- 
duirea sa mai dreaptă, mai 
bună, corespunzător gindirii 
sale, năzuințelor sale, dar e« 
trebuie realizată într-o strînsă 
unitate a oamenilor și înțe
leg prin aceasta pe toți; oame
nii muncii sînt și în industrie, 
și în agricultură, și intelectu
ali. In fond, toți sint oameni ai 
muncii în diviziunea aceasta a 
muncii, realizind și îndepli

nind funcții care sînt obligato
rii; inclusiv președinții sînt oa
meni ai muncii, nu numai prin 
faptul că sînt proveniți din 
muncitori sau nu, ci prin fap
tul că sînt chemați să ac
ționeze în interesul întregului 
popor și, este clar, in interesul 
oamenilor muncii.

Aș dori să exprim dorința 
noastră de a dezvolta colabo
rarea și de a întări solidarita
tea și intre sindicatele din ță
rile noastre, așa cum. de altfel, 
am și convenit în convorbirile 
noastre. Vom saluta cu multă 
satisfacție o delegație a sindi
catelor argentiniene în Româ
nia — și să lăsăm, în spiritul 
democrației, ca cele două or
ganizații să stabilească ele in
sele bazele colaborării viitoare 
— așa cum sîntem gata să tri
mitem noi o delegație în Ar
gentina. Desigur că această co
laborare pe care o vor stabili 
în mod democratic va trebui 
să țină seama de îndrumările 
pe care le au din partea parti
delor și conducătorilor de stat 
din fiecare țară, adică o demo
crație care să fină seama de 
interesele generale.

Am, însă, deplină încredere 
în conducătorii sindicali, știu 
că se vor înțelege bine și că 
această colaborare va servi in
tereselor celor două țări, pro
gresului lor, în toate domeni
ile de activitate.

Vă mulțumesc !

ÎN PAGINA A 4-A :
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BĂIEȚAȘ CU BARBĂ

osta...

TACTICA

Robotul către colegul său :
- Se pare că oamenii au reu

șit să ne citească gindurile.
- Nu-ți face griji din osta, 

știi doar că noi nu roșim.

- Bunicule, tu de asemenea 
ai fost băiețaș cindva ?
- Am fost puiule, om fost.
- Se pare că ai fost tare ca

raghios cu barba și chelia

fora lărtărăului

incă înainte de război - spuse 
cu modestie baronul.

8A7RINUL BARON

Baronul ,,X‘‘ a avut succes Ic 
inâtoore. Cu o lovitură precisă 

o doborit o potirnlcho :
- Asta ar fi deja a doua, zise.
— Cum o doua ? - se miră 

vecinul, unde este prima ?
- Păi, primo am împușcat-o

I n scurt popas pentru odihnă, pentru n admira peisajul și. dc ce nu. pentru o fotografie, o amintire de vară 
loto 1). Citeva zile, zăpada a acoperit o mică mostră: grămăjoara de gunoi din fața clădirii ad-tive a I.C.L.S.A.P. 
\ [îoî zăpada s-a topit... (2). Vine, nu vine și din nou nu vine. 1 vorba, bineînțeles, de autobuze (3). In Lupeni. doi 
tineri care nu prea au ce face, se proptesc in fața unei vitrine pe care scrie „galanterie" (4). I,a Casa dc cultură din 
Petroșani. in timpul adunării festive dedicate Zilei femeii (5). Șl, tot la Casa de cultură, expoziția pictorului a- 
mator Iosif Nagy, din Petroșani, se bucură de un viu interes (6).

y - Tăticule, tu ai putea : 
[semnezi cu ochii închiși <

- Asta nu-i un lucru 
greu, fiule...
- Minunat ! închide deci 

și semnează-mi carnetul de

să te 
?

prea

F. M.

ÎN PRAGUL ANULUI 2 000 (II)
7,30 — 8... Micul dejun este 

pr gătit de A. B. în bucătăria 
automată și reprezintă mai 

. uit de o treime din alimen 
iele consumate zilnic. Ea bu

le proteină sintetică, cu 
mușchi, A. B.. marc- 
1 naturii, adaugă in- 
a o frunza de salate.

8,30. Deplasarea la 
muncă. Timp ue 20 

ite străbate pe jos 
articrul pină la trenul fui
or subteran cave parcurge 
istanța de 10 xm in două

ia masa în fața unui automat 
oferindu-și un sandviș, un 
pahar cu lapte și două mere

13—14,30 A. B. urmează 
cursul de reciclare al cinci 
lea de cind a terminat facili
tatea. In cursurile postuni
versitare. de specializare și 
de reciclare. A. 3. și-a însu
șit pină la virsca de 36 <!■* 
ani, cit are. cunoștințe cu un

Anticipație

8.30 — 12,30. .A. B. este in
giner la o întreprindere. Na
tura funcției sale este mai 
puțin semnificativă întrucît 
aproape toți ingineri;, pe ju
mătate electronici își des
fășoară activitatea în fața u- 
noT pupitre de comanda, de 
unde controlează totali ti t 
operațiilor din pioccsul de 
fabricație. Proci îctivitale'» ce
lor 4 ore de muncă. Se sp.in:- 
intr-un articol aia anul 2 0C3. 
face ca ’ele să fie echivalente 
cu trei zile dc muncă de ci
te opt ore din 1968. Alături 
de studiile tehnice, A.B. este 

. it le problema pro
ductivității consacrîndu-i 
mai multe r .‘ferate iacă d'r. 
studenție, unul s a :ntitu’.at 
..ultima rațiune 3 civilizs-

volum mult mai mare decit 
cel predat ir. facultate. 
Cursurile sînt ui mate. < ■ 
numite întreruperi, pină la 
retragerea la pensie, cind de
vin facultative

14,30 — 15. Călătoria spre 
casă. Include mișcarea pe
destră din spațiil? fd.--ă vehi
cule ale cartierului

15 — 15,30. Sosit acasă, 
A B. se grăbește sâ deschidă 
televizorul, pentru a nu întâr
zia de la ședință. Colocatarii 
Miturilor din sector nu văd 
cu ochi buni absențele de la 
-• dința de gospodărire a tre
burilor comune, transmisă in 
conexiune televizată. Va opta 
pentru plasarea in mijlocul 
spațiului verde a unei sta
tui. în ciuda obiecției că sti
lul artistului arc influențe 
figurative. Ședința și subiec
tul ei au fost anunțate cu o 
lună înainte, fiecare partici-

pant primind prin poștă do
cumentația necesară.

15,30— 1G. Asistă, din apar
tamentul său. in același mod, 
conectat in rețeaua închisă a 
televiziunii, la un simpozi
on de specialitate cu partici
pare internațională. Comuni
carea sa durează 4 minute, 
riguros planificate. încă de 
acum opt luni. Se referă la 
imbunătățirea metodelor dc 
calcul al randamentului unei 
clase de aparate. In restul 
timpului ascultă pe ceilalți 
participant-!, dintre care cel 
mai mult ii place finlande
zul.

Hi— 17. întocmește cores
pondența cu părinții, cu două 
societăți inginerești și con
firmă bonurile de achiziție a 
unei cărți, a unei bărci de 
cauciuc și a alimentelor pe 
luna precedentă. Ora de co
respondență este și orH de 
cumpărături, căci, cu ajuto
rul cataloagelor. .A. B. face 
comenzile pentru săptămîna 
următoare. Trebuie apoi să 
arunce o privire asupra pro
gramului din zilele ce ur
mează. Evidența obligațiilor 
este ținută de un mic aparat 
cu ecran numit secretara „I.i- 
zi" și care are grija evitării 
supraaglomerării, neadmițind 
mai mult de două ședințe 
zilnic.

fng. Ilie BREBEN

șah (11)
ORIZONTAL : VERTICAL :

CAM \mahA...

M-a oprit pe stradă, 
indignat și m-a ru
gat sâ trec pe la ma
gazinul de flori ca să 
văd că degeaba trec, 
pentru că c închis 
deși alte unități au a- 
vui buna inițiativă să 

.prelungească progra
mul cu ocazia Zilei 
femeii astfel ca, cei 
care ies de la șprvi-

ciu mai tirziu, să poa
tă fi lotuși „atenți"...

Și m-am dus, așa 
cum mi-a zis amicul, 
și am găsit închis, dar 
înăuntru era totuși 
cineva, dar pe o hir- 
lie. Pe ușă, scria 
un creion .,închis" 
m-am „închis-1 și 
la față așa ca 
care mai
flori... Amară pastilă.

Așczaf la .răscruce de 
uri", în locul unde apele în

volburate ale Tărtărăului se 
unesc cu cele ale Frumoasei, 
cantonul ioreslier Tărlărău în
trunește atribute de decor, cu 
putere de evocare, ale cadru
lui de desfășurare din merele 
roman.

Gura Tărtărăului. sub denu
mirea cea mai uzuală, nu este 
numai locul de confluenta a 
două piraie de munte, deși in 
mod evident, numele locului 
se trage de la unul din ele. 
Aici se inlilnesc drumuri fo
restiere, adevărate magistrale 
turistice care înlesnesc acce
sul din toate... punctele cardi
nale. Spre nord, cei 9 km pină 
la cabana Oașa se parcurg in
tr-o adevărată plimbare, in to
vărășia plină de farmec și des
fătare a Frumoasei, valea at if 
de iubită și des evocată in scri
erile lui Mihail Sadoveanu. 
Spre est, o altă ramiiicalie fa
ce legătura cu munfii și caba
nele Șurian și Lonea — Voie- 
vodu, prin Poiana Muierii. In 
iine. spre sud, șoseaua alpină 
.Drumul Republicii'' se anga
jează pe muchia împădurită 
dintre valea Tărtărăului și va
lea Sălanelor, ureînd in oco
lișuri pină la cumpăna de ape 
șaua Tărtărăului, de unde co
boară ușor la izvoarele Pravi- 
fului și la cabana Obirșia Lo
trului, pe o distantă totală de 
13 km.

Gura Tărlârăuful reprezintă ■ 
deci un nod de trasee turisti
ce, o confluentă de ape de 
munte, dar constituie in ace

dc o mare importantă pentru 
cel ce doresc să cunouscâ In 
amănunt această zonă monta
nă. dominată de masivul Gin- 
drelulul la est și de culmile 
Surlanulul Iu \ est

Accesul este sensibil Imes- 
.'iil, de șoselele forestiere de 
cate am amintit și care per
mit parcurgerea rapidă a dis
tantelor mai mari, he că se 
pornește dc la Sebeș Aibă, 
prin Șugag șl Bislra-Tău. Le 
din Novaci, pe la cabanele 
Rînca și Obirșia Lotrului, tie 
dc la Petroșani pe drumul lo- 
restier ce urcă la începui pe 
Malela, apoi prin cheile Jie- 
lului, Groapa Seacă pină din
colo în Lotru și apoi pe „Dru
mul Republicii" înscris pe 
hărți ca șoseaua națională nr 
67 C.

Nu mai puțin reprezentată 
este refeaua de poteci turistice, 
ce converg la rindul lor spre 
Gura Tărtărăului, multe dintre 
ele suprapunîndu-se cu șose
lele amintite, Iar altele, ma
joritatea, constituind o gamă 
largă de posibilități de cu
noaștere a munților din )ur. 
Din păcale lipsa de spa(iu nu 
ne permite să le enumerăm pe 
toate, dar avem convingerea, 
că turiștii vor ști să-și corn-

picteze Informațiile necesare 
din ghidurlle turistice ale a- 
c.eslel zone montane, sau poa
le cluar prin... parcurgerea lor 
cu piciorul, de fapt modalita
tea pe care o recomandăm cu 
prioritate, cu convingerea că 
efectele vor fi peste așteptări.

Convingerea noastră este 
susținută șl de considerentul, 
deloc banal, că Gura Târlă- 
răului, unde la nevoie se poa
te >i înnopta în cabana silvică, 
reprezintă împreună cu zonele 
învecinate, excelente terenuri 
de vlnătoare și de pescuit 
sportiv, pe marginea Frumoa
sei fiind adesea văzul! pescari 
amatori, lansindu-și struna pe 
firul apei in căutarea păstră 
vulul sau lipanului, după cum 
adeplii zelfel Diana, așteaptă 
cu înfrigurare ziic întregi 
clipa cind printre sulițele bra
zilor va răzbate boncănltul 
cerbilor, „clntulul" cocoșului 
de munte sau alte zgomote 
numai de ei știute .

Așadar, turiști, pescari sau 
\ inâtori. să pornim cit de cu
rmă pe urmeie povestirilor 
marelui Sadoveanu, în care 
Gura Tărtărăului este pome
nită nu de puține ori.

• Ceartă fără femeie nu 
se poate.

(Proverb albanez)

(S. Mehedinți)

cu 
și 

eu 
alții

vroiau

• Unii stâpînesc cetăți dar 
sînt orbiți de femei.

MAXIME
ȘI CUGETĂRI

« Toate popoarele civili
zate au respectat femeia.

împietrită in cojoace (2 cuv.) ; 
E de fapt o sărbătoare ; 
Babe, ieri cu vino-ncoace

— Bun penlru... dezinfectare ; 
Ani destui prin vremi uitate, 
La-nceput e cam de oaie ! : 
Slip descris pe jumătate I 
Arde ca un foc de paie (fig.) ; 
Babe n-a luat in arcă 
Porție băbește zis ;
Verbul pacifist ce-ncearcă 
Anual la mijloc scris ! ; 
Slujbă pentru neființă ; 
Fermecat plutea cu baba...

(dim.) 
Teșire... de preferință I ;

10) De intrat se vede treaba
- Trec drept mituri in știință.

1)
2)
3)

4)

5)

7)

La un loc babe și moși 
Face legătura-n frază ;
La o babâ-s numeroși 
Ornament mai cu... emfază ; 
Cum s-ar zice-i acceptabil 
Vechitură-n fund de mări ; 
Cecul babei detestabil 
Marca noastră-n patru zări ; 
Cind dezordinea se curmă ; 
La bătrini puține-n somn 
Popular cu-o seară-n urmă ; 
Uns de-asupra ce-i ? I 

(Pardon I) 
Pe-al lui mal e Turnu Roșu 
Cind bătrinii scriau Țe-țe I 
O chitară de la moșu ; 
înșira din trei... răslețe II 
E o onomatopee ;

10) In văzduh o babă. Ce e ?
- Literare peste ie 1

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Menționăm 
mai jos face 
pa problemelor ; 
completă cu schimbarea par
țială a maturilor din ..jo
cul aparent1-.

Problemele cu blocadă se 
caracterizează prin cheie ca
re nu creează nici o amenin
țare directă cu mat și prin 
faptul că răspunsurile ne
grului nu comportă nici un 
fel de luptă.

Măturile ce urmează sînt 
datorate faptului că după 
efectuarea cheii, negrul es
te obligat să facă o mutare, 
care va slăbi poziția rege
lui negru.

Cititorii sint invitați să 
precizeze și ..jocul aparent".

Stimați cititori faceți cu
noscută rubrica tuturor a- 
matorilor 1

că problema de 
parte din gru- 

blocadă

Din toate timpurile, primăvara 
a fost asociată cu o explozie de 
culori menită să recompenseze 
monotonia trist cenușie a vremii, 
lată-ne oșteptind cu nerăbdare 
și încredere noul anotimp. De
sigur, gindul ni se îndreaptă 
acum spre eterna problemă a 
femeii : ce vom îmbrăca ? Nu 
este chiar otit de greu de răs
puns căci nu este cazul să ne 
schimbăm întreaga garderobă 
iar pentru a adăuga cite ceva 
la ceea ce avem, ne stau la 
dispoziție o mulțime de confec
ții in magazinele de specialitate. 
Problema core ar mai rămîne 
de rezolvat ar fi aceea a asor- 
tării culorilor. Și aici lucrurile 
stau destul de rău căci despre 
culori ar trebui să știm o mul
țime de lucruri.

Nu orice persoana poate 
purta orice culoare. M-am con
vins de acest adevăr de multă 
vreme și, deși ador culoarea roz- 
ciclomen, nu îmbrac nici un 
obiect de această culoare căci 
nu imi stă bine. Culoarea tre
buie să se armonizeze cu pig
mentația pielii, cu tenul. Apoi, 
sint culori care produc impresia 
de rece, așa zisele culori reci, 
ca verdele, albastrul, indigo, 

Ele trebuie evitate de

Aurel DU LA

risiică a zonei nordice a mun
ților dintre OH și Jiu. in care 
converg, din, toate părțile, o 
scrie de ramiiicalii care sini 
tot atilea itinerarii turistice

• Femeile înțelepte zidesc 
casa iar 
rimă cu

cele nebune o dă- 
mina lor.

(Solomon)

om nobil este dus• Un
departe printr-o vorbă bună 
a femeii.

(Goethe),

Culese de prof. M. MARIN

CULORI
persoanele cu tenul palid sou 
expresie severă. In contrast cu 
acestea sint culorile calde : roșul, 
galbenul, portocaliul. Este gre-

șită tendința larg râspindită că 
odată cu înaintarea in virstă tre
buie purtate doar culorile în
chise. Acestea pot crea chiar o 
stare depresivă la persoanele 
mai sensibile, deci trebuie evi
tate. Este recunoscut chior de 
medici efectul calmant și opti
mist pe care-l au culorile des
chise, luminoase dor nu striden-

le. Deci culorile obiectelor de 
îmbrăcăminte trebuiesc alese cu 
multă grijă, ținind seama atit 
de efectul pe care-l produc cit 
și de asocierea lor cu tenul și 
in același timp, cu părul.

In această privință orice ma
terial nou trebuie încercat in 
fața oglinzii, in magazin, înain
te de a-l cumpăra, evitind 
facem o investiție care apoi 
nu ne mulțumească. Trebuie 
adăugăm cu regret, că mai 
xistă unele magazine de țesături 
care nu posedă oglinda otit de 
necesară.

In fine, trebuie să ne reamin
tim citeva din legile eleganței : 
1) Albul, negrul, bleumorinul și 
bejul sint culorile suverane ; 2) 
Orice culoare poate fi purtată 
de o persoană cu singura con
diție de a-i sta bine ; 3) îmbră
cămintea constituită din mai 
Ăiulte piese diferit colorate, tre
buie să se asorteze, să creeze 
un ansamblu plăcut ; 4) Nu în
cercați să asortați mai mult de 
trei culori la o toaletă. Ar fi ca 
și cind ați încerca să rivalizați 
cu natura, singura care poate 
reuni zeci de nuanțe pe o pa
jiște înflorită, fără a deveni ca
raghioasă.

să 
să 
să 
e-

Pentru cîinii nervoși
gumă de mestecat

din Australia a dispus punerea în 
de mestecat specia) destinată factorilor 

poștali. Dar. deși foarte plăcută la gust, factorii poștali sint 
obligați numai s-o poarte in buzunar, nu s-o și consume. 
Pentru că, în exercițiul funcțiunii lor, cind sînt atacați de 
un ciine rău, este suficient să-l ademenească pe acesta cu 
guma de mestecat : după aceea, timp de 10 minute, își pot 
îndeplini misiunea in liniște.

După cum indică primele rezultate, noul tip de gumă de 
mestecat s-a dovedit mai ieftin decît costul stopării pantalo
nilor și al vindecării rănilor

DirCcția poștelor 
înzare a unei gume

RECORDURI,
RECORDURI.

Elevul \ est-german Thomas 
Nihaus a hotărît să stabilească 
un nou record mondial penlru 
cea mai lungă scrisoare. Doi 
ani a scris pe o bandă de h i the 
o scrisoare adresată părinților și 
surorii sale, re la! i nd foarte a- 
mănunfit evenimente din viata 
sa. Povestirea s-a întins pe... 
1 223 m. Recordul anterior fu
sese de 103 m și a aparfinul... 
tatălui său.

poștașilor.

• • •

Spune-ml cum mănînci, ca să-țl spun
cum. lucrezi

Recent, in librăriile din Ma
rea Britanic a apărut un în
dreptar destinat conducători
lor de întreprinderi, volum 
care, in citeva zile, a devenit 
best-sellcr. Explicația : indica
țiile sale sui generis pentru 
alegerea salariaților. El pro
pune testarea viitorului sala
riat pur și simplu in cel mai

Prof. I. ROANGHEȘI

8)
9)

8)
9)

JĂrf VAIU
Zvoit" (c

Soluția problemei nr 9.
I Tc3 — eJ! Re3 2Dc, 

(nu merge 1 Te, ?).

Ion L1CIU

Foto ; E. MORARU

apropiat... restaurant. „Dacă 
omul se aruncă, înfometat, a- 
supra mimării — se spune in 
îndreptar — e clar că avem 
de-a face cu un irascibil ; 
dacă mă ni n că repede, dar or
donat. înseamnă că așa va și 
munci. Oamenii care se în
grijesc ca hrana lor să conți
nă vitamine, de obicei se în
grijesc, in activitatea lor și 
de cele mai mici amănunte. 
Cei înteți, ordonați, cu poftă 
de mîncare sint buni organi
zatori. Dacă se delectează min
țind. înseamnă că este un om 
încrezător in forțele sale. Cei 
care, in timpul mesei, fac 
pauze regulate, sînt oameni 
de acțiune. Oamenii lipsiți de 
poftă de mintarc. și in activi
tatea lor vor munci „pa 
toane"...

Președintele
face grevă

.Compagne europe'ene 
a fost decretată gre

sii franceză relatează 
acest tapt ca ceva ieșit din 
comun ; nu pentru grevă, ci 
pentru particlpanții la ea : 
președintele companiei, direc
torul și zece funcționari supe
riori. Motivul : „completa lip
să de înțelegere din partea 
băncilor' care refuză să credi
teze această companie !
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Inițiere.

»t prezențe laborion 
cnților în zona comj 
■sportiv al EMP. cr

Mcnțio- 
:o noi 
i lucră-

Ca întntd 
aduce cu si 
țiuni dedica 
moșului in pel 
Împrejurimilor. Tradițis 
tor activități se perpt 
an de an, ea înfățișînd 
tul de educație prin m' 
pentru muncă bine conturai 
și la studenții institutului de 
mine. Semnificativă, in ca
drul acestor preocupări, este 
recenta chemare la întrecere 
în domeniul muncii patrioti
ce lansată de studenții anului 
III ingineri în colaborare cu 
consiliul A S C. și decanatul 
facultății dc mine. Obiective
le sugerează frumoaso inten
ții a căror realizare va con
sacra acest domeniu important 
al vieții universitare din Pe
troșani în tabloul cuprinzător 
al muncii voluntar-patriotice 
desfășurate de tineretul Văii 
Jiului. Chemarea se referă la 
acțiuni în sprijinul producției, 
grupuri d 
participa 
productiv 
niere din 
nâ parte 
acestor a 
mată în perioada practicii în 
producție, de două sâptămini,

de studenți urmînd a 
efectiv la procesul 

’ al exploatărilor mi- 
i Valea Jiului. O bu- 

din timpul 
acțiuni este

afectat 
progra-

în tocmi te pk 
precisi 
pârtiei 
dc stu

Mijlocul 
trecut a înrrg primele
rezultate și în cadrul altor 
acțiuni patriotice. Astfel, stu
denții anilor II subîngineri, si 
HI ingineri, de la facultatea 
de mine. în spiritul chemării 
la întrecere și-au unit efortu
rile contribuind la curățarea 
și începerea lucrărilor de a- 
menajare a unui parc al stu
denților în preajma clădirii 
institutului. Aproape 40 de 
studenți an îmbrăcat cîteva 
orc salopete dc lucru pentru 
a finaliza primele lor intenții 
gospodărești din această pri
măvară.

Ion GÎF-DEAC.
student

legăturii 
cercetare 

product iritate» de
mine s-; studenți
lor din ani de studiu
teme di rc legate de
rezolvarea unor probleme ivi
te la unele exploatări minie
re din țară. Interesul studen
ților pentru rezolvarea cît 
mai eficientă a acestor teme 
s-a materializat prin chema
rea la întrecere lansată de 
anul IV preparare. Chemarea 
urmărește cuprinderea unui 
număr cit mai mare dc stu
denți in domeniul cercetării 
științifice aplicative.

lății socialiste model de
conduită în viața cotidiana". 
Biicurindu-.se de o participare 
numeroasă în rindul studenți
lor, prelegerea a condus la 
ample discuții pe marginea a- 
ccstci teme dc interes actual.

calculatoarelor

In cadrul ciclului ..A gîndi, 
trăi, a munci în chip co- 

asistentul universitar 
ținut

a 
murtist'
Gheorghe Bâdulescu a 
o prelegere la clubul studen
țesc cu tema ..Proiectul de 
norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echi-

In scopul inițierii studenți
lor in programarea calculatoa
relor electronice, în cadrul 
institutului nostru sub direc
ta îndrumare a șefului de lu
crări ing. Ion Mirițâ se orga
nizează in fiecare 
prelegeri din acest 
Expunerile se desfășoară 
tr-un cadru adecvat .oferit 
modernul amfiteatru de 
struire programată.

miercuri 
domeniu.

î ti
de 
in-

l)orel POP \. 
student
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încheierea cursurilor NOTĂ

școlii politice U.T.C. GROAPA NEPĂSĂRII

Așteptăm de la băieții noștri
fie la înălțime...

zonului foi
Vâră pe stadionul din Petro
șani vine după ..dușul rece" 
primit de elevii antrenorului 
Traian lvânoscu în prima e- 

returului. în cetatea 
Gustul amar al seve-

Jiul încă mai per- 
acum. trebuie sâ 
la ce va fi în vi- 
gîndim foarte sc-

rei înfrîngeri suferite de juri 
torii de la 
slstă. Dar. 
ne gindim 
lor. Să ne 
rios la felul in care vom reuși 
să acumulăm punctele vitale, 
absolut necesare pentru evita
rea coboririi treptelor în ie
rarhia valorică a clasamentu
lui. Jiul cu actualul său lot 
poate — acesta c cuvintul —

acea poftă ardentă de joc cu 
caro no obișnuiseră coerhipi- 
ril lui I.ibardi spre finalul 

primei părți a campionatului, 
nu am putut-o remarca, 
nefericire. în partida de 
but de la Craiova.

în compania jucătorilor 
Reșița - fotbaliștii Jiului

din 
de

din 
vor 

trebui să-și etaleze întreaga

Avancronică 
fotbalistică

actuala

să evolueze sub alte auspi-
cii. Să abord eze partide?lc din
clapele care vor urma cu si-
guranța pe care doar încrc-
derca in propriile forțe o
poate confer i. înaintai- ca e-
chipci Jiul trebuie sâ-și
pună mai pregnant „mo-
toarcle** in ofensivă Nu
putem sâ ne permiteni

conjunctu-— în
râ a poziției noastre in cla
sament — să greșim copilă
rește — cum s-a întîmplat în 
partida cu universitarii craio- 
veni — în fazele dc finalizare. 
Luciditatea în momentele — 
cheie ale meciului trebuie 
să-i conducă pe jucătorii din 
compartimentul ofensiv al Ji
ului la acțiune. Incisivitatea, 
dorința de a înscrie goluri,

lor capacitate valorică, între
gul cumul dc cunoștințe teh- 
nico-tattio- p> care ) posedă 
actualul lot. pe care l-au în
magazinat în pregătirile din 
perioada precompel ițională. 
Elevii lie Reinhard vor păși 
pe teren după un nebănuit 
K.O. decretat la masa verde 
de diriguitorii fotbalului ro
mânesc. în urma unei contes
tații făcute de steliștii Iui 
Teașc-ă. De aici se poate în
trezări cu ce gînddri vor a- 
borda oaspeții partida dc du
minică, care, trebuie să recu
noaștem, va fi dificilă. Afir
mam acest lucru, gîndindu-ne 
la lupta acerbă care se va da 
fără îndoială pentru dobîndi- 
rea punctelor puse în joc. 
Ambele echipe urmăresc sâ 
anihileze, printr-o comportare 
cît mai bună, handicapul in-

tervenit în pozițiile inițiale 
ale clasamentului după dispu
tarea primei etape. La închi
derea ediției nu am putut a- 
fla încă cine va apăra butu
rile formației locale. Incerti
tudinea asupra acestui post- 
cheie al echipei mai persistă. 
Dar, indiferent că va fi sau 
nu în poartă Ion Gabriel, Bo- 
logan sau Occa, totul se rezu
mă la urma-urmei în această 
partidă la concepția dc joc cu 
care Traian lvânoscu va tri
mite pe teren ,.H“-lc Jiului. 
Și. după cum am putut re
marca cu ocazia efectuării 
penultimului antrenament, 
potențialul echipei pare apt 
pentru a aborda cu sorți dc 
izbindă disputa ce va avea 
loc astăzi. Râmîne ca această 
impresie să-și arate roadele, 
să ne-o confirme evoluția fa- 
voriților noștri.

încheiem avancronica noas
tră cu un îndemn, cu o expre
să dorință pe care le-o adre
săm jucătorilor dc la Jiul. 
Trebuie, băieți, să apreciați 
cum sc cuvine ceea ce așteap
tă suporterii de la voi, in a- 
cest prim meci al sezonului 
jucat acasă cît și pe mai de
parte. Să arătați — în ciuda 
unor considerente echivoce — 
adevărata față a echipei noas
tre. Așteaptă acest lucru cu 
încredere toți suporterii voș
tri.

HAI JIUL!
Ionel ȚABREA

orașelor noastre
(Urmare din pag. 1)

Zilele trecute. în sala ca
binetului municipal de partid 
Petroșani, a avut loc festivi
tatea de încheiere a cursu
rilor școlii politice organizate 
de Comitetul municipal 
U.T.C.

J Timp de trei luni, cit au 
durat cursurile peste 40 de 
tineri din cadrul unităților 
economice și instituțiile din 
Valea Jiului au participat la 
o gamă variată de activități 
politico-educative ; expuneri, 
dezbateri cu caracter metodic 
etc.

La sfirșitul cursurilor, con
siliul de conducere al școlii 
a inițiat o testare în rindul 
cursanților pentru a verifica 
modul de însușire a cunoștin
țelor predate, a fost susținută 
de către fiecare cursant lu
crarea de absolvire, s-au pur
tat discuții pe marginea ce
lor studiate de-a lungul 
cursului .După ce au fost în- 
minate carnetele de absolvi
re. s-a făcut o scurtă apreci
ere asupra rezultatelor obți
nute de cursanți. remarcin- 
du-se îndeosebi tinerii : An
drei Loy, Constantin Răcaru, 
Mihai Pirvu, Alexandru Să- 
lăgean, Tiberiu Boncina. Ar
pad Crișan, Nicolae Căpriță. 
Constantina Panduru, Ionel 
Voiou și alții.

Desigur că, citind titlul aces
tor însemnări, cei mai 
cititori se 
cutul roman al lui 
bu care i-a adus, 
urmă, consacrarea 
in literatură. Dar, 
romanul respecți» 
acum. ci. despre o altă GROA
PA. De altfel subiectul nu-i i- 
nedit. S-a mai scris în ziarul 
nostru despre această groapă, 
dar ea și in prezent Se men
ține în același stadiu.

Despre ce este vorba ? Mai 
întii. pentru a înțelege esența 
problemei, avem nevoie dc un 
scurt ..istoric". La începutul 
lunii decembrie 1973 subsolul 
Casei pionierilor din Petroșani 
a fost inundat de apele mena
jere ce se scurg prin conduc
ta îngropată in fața clădirii. 
Sesizate imediat, serviciul dc 
gospodărie din cadrul consiliu
lui popular și Sectorul de sa
lubritate al E.G.C. au trimis la 
fața locului echipa de inter- 
' enție cu misiunea de a reme
dii» defecțiunea ivită pe con
ductă. A lost adus și im exca
vator care a săpat groapa la 
care ne referim. Problema nu 
a fost insă soluționată pentru 
că echipa amintită a abando
nat încă de atunci lucrarea. Au 
trecut așa două luni și jumăta
te. Groapa săpată in fața Gasei

mulți
or gindi la cunos- 

Eugcn Bar- 
cu timp in 

definitivă 
nu despre 
este vorba

pionicrilor, plină cu apă mur
dară, a rămas drept mărturie 
a modului cum a înțeles sec
torul de salubritate să rezol
ve problemele care nu suferă 
nici un fel de aminare. Deși 
ziarul a intervenit la timp prin 
nota. „Intervenție... deochiată". 
publicată in nr. 7 500 din 14 
decembrie 1973. groapa a ră
mas și astăzi la fel ca înain
te. reprezentind, pe drept cu- 
' int, un pericol public, nu nu
mai pentru pionierii care iși 
desfășoară activitatea aici, ci 
și pentru trecătorii obișnuiți. 
De ce ? Ne permitem să repro
ducem cîteva pasaje admirabi
le din romanul lui Eugen Bar
bu care se potrivesc de minu
ne gropii din fața Casei pio
nierilor.

... In apa murdară se glo- 
tcau norii bolovănoși... Călda
rea de păminl răsufla lainic... 
...Dincolo de apa puturoasă nu 
călca nimeni...".

Aici însă calcă zilnic oa
menii, copiii, minați de intere
sele și activitățile lor de la 
Casa pionierilor Iată de ce am 
revenit in chestiunea cu groa
pa și nu ne vom opri pînă ce 
aceasta nu va dispare iar pista 
pentru cartinguri va fi refă-

Astăzi, cu începere de la ora 
12. scena sălii mari a Casei de 
cultură din Petroșani va 
găzdui întilnirca internaționa
lă de lupte greco-romane din
tre reprezentativele naționale 
de juniori ale României și

A

Intîlnire
(Urmare din pag. 1)

rea localităților, de o mai'® 
cantitate de material. Dar 
la această acțiune, desfășu
rată de serviciile de gospo
dărie ale orașelor trebuie 
sâ contribuie și instituțiile, 
întreprinderile municipiului, 
ca C.C.P., U. E. Paroșeni, 
exploatările miniere, Insti
tutul de mine, C.P’.R. ș. a. 
care prin serele proprii au 
posibilitatea sâ asigure 
materialul necesar înfru
musețării incintelor și îm
prejurimile clădirilor admi
nistrative 
Totodată, 
localităților așteaptă șl con
tribuția cetățenilor. a 
școlilor, care au colectat dc 
prin împrejurimi 
mesteceni. sălcii, 
trandafiri sălbatici 
specii de arbori.

Asigurarea materialului 
decorativ, plantarea și în
grijirea. pe întreg parcursul 
anului, a parcurilor și zone
lor verzi nu este însă fotul. 
Problema este strin? legată 
de felul cum cetățenii, iu
bitori de frumos, contribuie 
ca tot ce se realizează să 
fie păstrat In condiții opti
me. De ce subliniem aceas
tă cerință ? Pentru că în 
foarte multe cazuri zonele 
verzi sînt transformate în 
locuri de joacă pentru copii, 
florile, crengile arbuștilor 
și pomilor sînt rupte, ma
terialul plantat este înstrăi
nat sau călcat în picioare, 
distrus de animalele lăsate 
printre 
?urmarea 
stări de 
creată o puternică 
de masă împotriva 
acelora care nesocotesc 
munca celor care depun e- 
forturi și muncesc cu dăru
ire și pasiune ca localitățile 
noastre să fie mai atrăgă
toare.

In anii trecuți a apărut 
inițiativa ca elevii sâ ia 
în primire, să păzească și 
îngrijească zonele verzi din 
jurul blocurilor unde locu
iesc. inițiativă care a dat 
rezultate bune și care va 
trebui sâ fie continuată, or- 
ganizîndu-se întreceri între 
comitetele de blocuri, pen
tru cea mai frumoasă și 
bine îngrijită zonă verde, 
cel mai frumos bloc, cel 
mai frumos oraș.

Alte inițiative cum sînt 
acelea ale deputaților. ca 
fiecare cetățean să sădească 
in această primăvară un ar
bore, să-1 îngrijească, să-i 
urmărească creșterea, iar 
zonele verzi, parcurile să 
fie date în patronajul școli
lor. organizațiilor de pio
nieri și de tineret, trebuie 
să prindă viață, să fie tra
duse în fapte, extinzîndu-se 
astfel preocupările pentru 
continua înfrumusețare a 
localităților noastre.

și Industriale, 
înfrumusețarea

salclmi, 
plopi, 

și alte

alocuri,, 
unor 
lucruri

Pentru 
asemenea 

trebuie 
opinie 

tuturor

internaționalăpe care o are acum această 
' nouă cramă se vrea „reprofi
lată" — prin admiterea unor 
compromisuri — într-un local 
unde litera legii sâ fie încăl
cată ?

...La crama „Odobcști" cu 
prilejul anterioarelor noastre 
vizite — din care unele as
pecte au fost inserate în co
loanele ziarului nostru — am 
fost martorii unor încălcări 
grosolane a normelor de co
merț. Am întilnlt cheflii în- 
'.r-o stare jalnică, dar serviți 
cu băutură : Ion Tudorașcu.

de-lucrează ? Că doar pe ei 
geaba îi luăm la rost de situa
ția în care ajung unii cheflii 
— care ori fac scandal, ori a 
doua zi absentează de la ser
viciu sau ocupă in spitale lo- 

, cui unui semen care într-ade- 
văr e bolnav și îi e absolut 
necesară acordarea asistenței 
medicale .— fiindcă e normal 

1 să se îmbete, că doar ei îi ser
vesc cu băuturi alcoolice și 
nu cu lapte ! (sic !).

Ciudată optică, și. mai mult 
docil atît, aflată la distanțe 
astronomice de ceea ce ar tre
bui să canalizeze 
lucrătorilor din 
publică. De acord că planul 
de vînzări trebuie realizat și 
chiar depășit. Dar nu oricum. 
Nu mizînd doar pe vînzărea 
abundentă' a băuturilor, așțep- 
tîndu-se zilele de salar .ca PQ 
o mană cerească, atunci cînd 
desfacerii1' urcă procentajul 
realizărilor. în spatele acestor 
realizări rămîn pierderi și 
încă dintre cele mai impor
tante : familii cu veniturile 
înjumătățite, oameni lipsiți 
temporar de capacitatea de 
muncă, stricăciuni materiale 
provocate de „ieșirile" huliga
nice ale celor care pînă la in
cidentele provocate au fost 
clienții binevenit! ai bufetelor 
și restaurantelor Aceste ..prac
tici" comerciale, admiterea 
tacită a servirii persoanelor 
in stare de ebrietate s-au pro
dus in umbra neglijenței și 
superficialității de care au dat 
dovadă unii ospătari, șefi de 
unitate și... șefi ai șefilor de 
unități. Așteptăm ca dispozi
țiile date de diriguitorii ali
mentației publice din munici
piu sâ 
tăblițe 
afișate 
măsuri 
vitatea 
durii. Șj încă ceva : de ce se 
uită oare că Decretul 153 este 
încă in .vigoare, că el stipu
lează măsuri ferme împotriva 
celor ce servesc cetățeni aflați 
in stare de ebrietate ? Aștep
tăm intervenția hotărîtă a fac
torilor care au atribuții și 
responsabilități în acest sens 
pentru realizarea revirimen
tului firesc al actualei stări 
de lucruri.

treprins împreună cu organe
le de ordine prin mai multe 
unități de alimentație publică, 
atunci cînd le-am arătat în 
raionul lor mai mulți cetățeni 
cu băuturi pe masă, deși aceș
tia trecuseră de mult de con
sumarea unor cantități care-i 
mențineau in limitele lucidi
tății.

Bufetul „Vinătorul" I.upcni, 
in jurul prînzului. Pe la mese 
doar cîțiva consumatori paș
nici. Intr-un colț însă, la o 
masă, trei tineri în ..impon
derabilitate” se necăjeau cu 
niște pahare cu coniac și cîteva 
sticle cu bere. La bar. surî- 
zătoare. servea (și nu oricum, 
ci cu cite 5—7 ml lipsă la un 
pahar de coniac), purtătoarea 
ecusonului cu numele ..Maria 
Bildeă, vinzător 1".

— Eu nu m-ain uitat la ei 
cînd i-am servit. Mi-au cerut 
și... ce era să fac, le-am dat...

Desigur, ce era să facă, mai 
ales că unul din cheflii era 
un recunoscut „fante de car
tier", un huligan fără ocupa
ție !

La crama ..Progresul", re
cent deschisă, salonul era a- 
proape plin. Ospâtarele de 
serviciu. Susana Bejan și Do
rina Dochițu, serveau consu
matorii, fiecare cu ce le do
rea inima. Dar „au omis" 
ipai întocmească și note 
plată. Nu de altceva, dar 
să-și mai piardă timpul și

Localuri 
unde 

alcoolul 
degradează

activitatea 
alimentația

cu nu-l simt la

nu se rezume doar la 
cu interdicția ca atare, 
pe pereți. Ci aceste 
să se reflecte în acti- 
salariaților întreprin-

ce au mai fost ser- 
iți ? ..Ca să se simtă bine pe 

după cum se ex- 
responsabilul localului, 

Demn răspuns

Cornel HOGMAN

CARNET

GeneralulOMUL DE DINCOLO doarme în picioare

să 
de 
ce 
cu 

asemenea treburi de prisos ? 
Văzîndu-ne, un chefliu ne-a 
interpelat :

— Dom’le, ăsta nu-i coniac 
curat, nici „cu farmece' Pe 
onoarea mea dacă nu-i bote
zat !

— Dar de unde ați dedus 
asta ?

— Păi 
gust ? !

Nu știm dacă consumatorul 
cu care am dialogat (Nicolae 
Vlădoescu. muncitor la 
T.C.M.M j avea sau nu drep
tate. Dar oricum, starea în 
care s<- afla, după mai multe 
„dcțuri“ ingurgitate nu-i mai 
putea ajuta să simtă tăria al
coolului. De ce a mai fost 
servit ? Oare atmosfera intimă

din Petrila. fără ocupație, 
Ioan Szabo, din Petroșani, de 
profesie...... fără". Nicolae Mi
ron și luliu Mihu din Petro
șani de 
viți 
banii lor1 
plica 
luliu Dcneș.
pentru un responsabil de uni
tate !

La fel. și bufetul „Jiul" din 
Petroșani constituie un loc dc 
refugiu pentru fol de fel de 
indivizi care găsesc aici „oblă
duire" Li se servește băutură 
pînă ajung chiar să se ia la 
harță, cum de altfel s-a întîm
plat și în momentul cînd am 
trecut pragul acestui bufet. 
Argumentul barmanei de ser
viciu ? „Au venit boț: aici și 
nu i-am servit. Poate au tri
mis pe alții să Ie aducă bău
tură la masă". (O formulă 
foarte des uzitată de mai mulți 
lucrători din alimentația pu
blică, care în ultimă instanță 
încearcă să se disculpe de în
călcarea dispozițiilor legale).

Am auzit șj altfel dc discul
pări. Adică, de ce să li se 
ceară lor, celor aflați după 
tejghea, să facă educație con
sumatorilor care solicită bău
turi și nu colectivelor in care

lupte
clasice

Republicii Democrate Germa
ne. In afara lotului, vor evolua 
in gale demonstrative și maeș
trii cmeriți ai sportului. Ion 
Baciu, Ghcorghe Berceanu și 
Simion Popescu, multipli cam
pioni mondiali, europeni și o- 
limpici. In foaierul casei de 
cultură. Federația de lupte a 
expus un stand cu trofee spor, 
tive obținute de luptătorii ro
mâni pe cele mai înalte podiu
muri ale competițiilor de an
vergură la care au participat. 
Această intîlnire de lupte cla
sice se recomandă prin inedi
tul ei. prin valoarea sportivă 
ridicată a participanților.

Fabricarea în serie
a pieselor de schimb

(Urmare din pag. 1)

de tablă pînă la 8 mmrea ___ r
grosime etc. Au fost confec
ționate și unele repere pentru 
echipamentul hidraulic de 
susținere, produs în cadrul 
S. S. Vulcan, precum și dispo
zitive de alarmă cu mercap
tan pentru unități miniere din 
întreaga țară.

In loc să constituie un în
ceput. aceste realizări bune au 
fost însă curînd abandonate. 
Poate nu fără o legătură cu 
desființarea compartimentului 
„piese de schimb'1 din cadrul 
Centralei cărbunelui, care se 
părea că va reuși să dea im
pulsul necesar acestei impor
tante activități.

în aceste condiții, nu este 
lipsită de importanță o anali
ză privind structura actuală a 
producției atelierului.

„Fabricația este ftarte di
versă. executîndu-Se un nu
măr mare de repere in can
tități mici, ne informează ing. 
Anton Bacu, director tehnic 
adjunct cu probleme de dez
voltare. Consider că produce- 

unor loturi mari pentru 
număr redus de repere ar 

a condiții de 
i organizări

Vizionai in contextul peli
culelor deosebit de valoroase, 
prezentate in cadrul Festiva
lului filmului sovietic, „Omul 
de dincolo" iusese eclipsat 
întrucitva de „Monologul” lui 
Ilia Averbach. Reintrarea Ul
mului pe o traiectorie obișnu
ită, extraiestivă, convinge 
spectatorul de cinema că are 
in fala lui opera unu! ci
neast demn de interes.

Iuri Egorov este nu numai 
semnatarul regiei, dar este și 
coautor al scenariului, ală
turi de un trio literar care 
reține atenția : Vladimir Se- 
micev, Vasili Soloviev, Emil 
Braghinski. Acest fapt, apa
rent lipsit de importanță, 
explică în bună parte echili
brul dramaturgie ol peliculei, 
distribuirea justă a reperelor 
aclionale, axarea centrului de 
greutate pe un conflict cu 
motivație nu de ordinul spec
tacolului vizual, ci cu una'de 
factură psihologică, lin relie
fată. Unul din meritele prin
cipale ale Ulmului „Omul de 
dincolo" este tocmai atenția 
care se acordă psihngraiiei. e- 
v/Ondu-se astfel interpretarea 
vulgarizatoare a dinamicii a- 
celei epoci in cure suit impli
cate personajele Ulmului.

Dinamica istoriei postrevo
luționare din Rusia soi ielică

— enun/ă Egorov — este 
complexă șl deci ireductibilă 
la '■ imagine cromolilografia- 
tă. Destinul revoluției, aido
ma unui fluviu impresionant, 
purta pe valurile sale năvalni
ce sortite a milioane șl mili
oane de oameni. Prin urmare,

LA CINEMA
„REPUBLICA11

o proiecție a ideii de revolu
ție socialistă in conștiința oa
menilor nu ponte ii decit una 
pasionantă, adică așa cum es
te ea rellectată în universul 
rational și sentimental al Ingi
nerului Viktor Pavlov ici, în
sărcinat de lînărul stat comu
nist cu o misiune de impor
tantă vitală.

Este loarte interesant < 
pune Egorov, in filmul 
problema valorii umane, li 
ceastă ordine de idei primul 
loc al sistemului valoric este 
ocupa' nu de faptul că \ il.tor 
Pa\ l< • ici reușește sa-și ducă 
la capăt sarcina în pofida blo
cadei economice instituite de 
statele capitaliste, ci de cris

cum 
său. 

In a-

talizarea sentimentului d 
șamenl fală de cauza revolu
ției, intr-un om provenit toc
mai din clasa burgheziei, în
depărtată de proletariat de pe 
scena Istoriei.

Nu întimplător se naște în
tre inginerul rus — trimis in 
Suedia să cumpere o mie de 
locomotive — și suedeza Britt, 
aparțlnlnd unor înalte cercuri, 
un puternic sentiment de a- 
iectiune. Brill, aidoma lui Vik
tor Pm. lovlci, intuiește carac
terul nobil al luptei revolution 
nare, forța copleșitoare a a- 
cestela, toate acele însușiri ale 
sale care uefionează cu o pu
tere irezistibilă asupra sensi
bilității și a capacității de a 
pr.vi în iată viitorul.

Genul „Omului de dincolo" 
este anevoios deilnlbil. Ele
mentele de istorie neroman- 
lală, cele de aventură și cele 
lirico-senilmentale au locuri 
bine dellnite pe paleta peli
culei. Rolurile principale sînt 
Interpretate de Vlaceslav Ti
honov (binecunoscut spectato
rilor pentru talentul său) și de 
\edeta suedeză Bibi Ander
son, protagonista filmelor tui 
Ingmar Bergman. Această dis- 
Iriuutie prestigioasă rid.că 
substantial \ atentele Ulmului.

Al. COV \( I

Ne întilnim pentru prima 
iă cu numele regizorului 

Francesco Massaro și înlîlni- 
rca este mai mult decit pro
mițătoare. Aceasta pentru că 
„Generalul doarme în picioa
re" do\ edeșle cu prisosință 
aptitudinile lui Massaro pen
tru satiră.

Sursa efectelor indezirabile 
este colonelul doctor 
directorul 
din Neapole. Leone, 
confraților săi, este ros și </ 
de ambiții secrete, rivnmd 
tresele de aur ale gradului de 
general. Leone este o figură 
stranie, deoarece în timpul 
somnului obișnuiește '•a iacă 
uluitoare confesiuni în legătu
ră cu faptele legate de ascen
siunea superiorilor săi. Aces
te confesiuni sînt foarte in
comode. pentru că ele nu se 
/ac prin prisma convenției u- 
nanim acceptate, ci. dimpolri- 
\ ă, urmînd o desfășurate 
strici cronologică a evenimen
telor dintre anii 1(J-12—19(>4, 
adoptă un punct de vedere 
subiectiv care — nu acciden
tal. firește — concordă deplin 
cu realitatea. Și această reali
tate este departe de u jusl,- 
lica laurii cu care se mindresc 
colegii de generație și de ur
mă ai lui Leone.

lată o circumstanță care 
poale facilita obținerea gradu
lui dorit, iată nepotrivirea din
tre mit și adevăr din care i.e- 
one iși poate confecționa o 
arma eficientă. Și iată, in li
ne. cum lipsa de scrupule a 
altora il învață pe Leone sa

l.eone,
spitalului militar 

aidoma LA CINEMA
„7 NOIEMBRIE"

se lepede și el dc „prejude
căți" apuc'indu-se să-și scrie 
memoriile.

„Generalul doarme în pi
cioare". Să fie chiar așa f Din 
cele ce se-ntimpla, s-ar părea 
că ba. S-ar părea că viitorul 
general, din contră, și-a inlipl 
tare bine picioarele în solul 
corupției șl este loarte treaz, 
cel pufln la lei de treaz, ca g- 
lunci cînd a înregistrat pe mi
cile celule cenușii adevăratele 
evenimente, declanșatoare — 
intr-o bizară telafie răsturna
tă dintre cauză șl elect - - de 
ploaie și dec(\ralil și grade. 
Din pricina „vldeocusetelor" 
originale. Leone devine peri
culos și, deci, trebuie redus la

tăcere. Și ce poale lace atunci 
colonelul Belirăm, avînd și el 
musca sa pe căciulă, plimba
tă cu osebire prin locuri fe
rite de gloanțele inamicului ? 
II ajută pe Leone,' subtil, cum 
știe el (deși nu s-ar putea spu
ne că este un moment de inte
ligentă...), așa cum și Lola, 
trăznită de-a binelea, îl ajută. 
Ce mai lura-vura, memoriile 
nu trebuie să apară, iiind nu 
puțin compromițătoare. Mai 
bine să i se dea lui Leone gra
dul de general că, \ orba aia, 
un general in plus, zău că nu 
mai contează.

Filmul lui Massaro este ca 
o mitralieră, bombardind lin- 
tele nu cu gloanțe, ci cu să- 
gefi bine ascuțite, înțepătoare, 
distribuite cu un temperament 
veritabil meridional, l'go Tog- 
nazzi, Mariangela Melalo, 
Franco Fabrizzt, Mario Scac- 
cla, Georges Wilson Interpre
tează excelent personajele ha- 
zoasei povestiri, avînd darul 
de a finaliza o intenție decla
rată a regizorului, anume a- 
ceea de a descoperi substratul 
nociv, din punct de vedere so
cial, al fenomenului de care 
luăm cunoștință cu vehicula
tul enunț .- ..Mure-i grădina tu. 
doamne /“.

A. C.

aplicare a 
superioare 

prin simplificarea și îmbună
tățirea aprovizionării cu ma
teriale, prin introducerea mun
cii in acord și stimularea creș
terii productivității muncii". 

..Atelierele continuă să fie 
utilizate pentru executarea 
unor lucrări de reparații și 
revizii, pentru producerea u- 
nor piese de schimb, fără însă 
ca această activitate să fie 
organizată la nivelul cerințe
lor. ne-a declarat și ing. loan 
Todea, șeful serviciului de pla
nificare Consider că prin or
ganizarea activității atelieru
lui ca unitate producătoare 
cu sarcini stabilite riguros, la 
nivelul dotării existente, s-ar 
putea obține o eficiență econo
mică îmbunătățită, iar piesele 
de schimb reclamate de buna 
funcționare a utilajelor și in
stalațiilor miniere ar putea 
fi asigurate cu mult mai multă 
promptitudine**.

O concluzie se desprinde cu 
ușurință din cele de mai sus. 
în condițiile în care aprovizio
narea cu piese de schimb con
stituie o problemă pentru toa
te minele Văii Jiului. In bună 
măsură dependent • de ritmul 
livrărilor efectuate de di
ferite întreprinderi speciali
zate (UN1O. LUM P. etc), ate
lierul minei Uricani. la fel 
ca și atelierele celorlalte uni
tăți miniere din bazin, conti
nuă sâ desfășoare o activita-

tate sub nivelul dotării exis
tente. Cum altfel ar putea fi 
apreciat faptul că morteza din 
dotarea atelierului de la Uri- 
cani — singura din cadru) mi
nelor bazinului — este utili
zată parțial, intr-un singur 
schimb. în condițiile în care 
ar putea lucra . pentru toate 
minele ? Asemenea exemple 
sînt numeroase și. la fel ca 
și neintroducerea în fabricație 
a unor anumite repere din 
cauza lipsei posibilităților de 
executare a tuturor 
de lucru (îndeosebi 
în cadrul aceluiași 
pledează convingător 
lărgirea și planificarea rigu
roasă a producției pieselor de 
schimb in condițiile unei spe
cializări pe repere a ateliere
lor și a unei cooperări intense 
atît intre ateliere cît și cu u- 
zine specializate, care dispun 
de capacități de prelucrare 
superioare.

îmbunătățirea activității a- 
telierelor mecanice trebuie 
privită și prin prisma sarcini
lor de mare însemnătate, tra
sate de către conducerea de 
partid în direcția utilizării in
tensive, cu maximum de efi
ciență economică a fonduri
lor fixe productive (mașini, 
instalații, suprafețe de pro
ducție etc.). Ideea exprimată 
de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cuvîntarea rosti
tă la Plenara comună a CC. 
al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale din 27—28 no
iembrie 1973 atunci cînd arăta 
că „planul însuși pune un ac
cent mai marc pe folosirea 
mai intensă a capacităților de 
producție", trebuie să călă
uzească și îmbunătățirea ac
tivității atelierelor ' '
Depășirea stadiului 
caracterizat printr-o produc
ție dispersată, orientată îndeo
sebi spre revizii și reparații, 
și trecerea la fabricarea in 
serie a unor anumite repere 
de piese de schimb constituie 
o acțiune care necesită o co
ordonare la nivelul întregului 
bazin. Analizarea și adoptarea 
unor măsuri concrete pentru 
creșterea fabricației proprii 
de piese de schimb, de către 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
în strînsă colaborare cu unită
țile miniere, constituie o im
portantă rezervă capabilă să 
conducă la îmbunătățirea flu
xului tehnologic din subteran, 
la mai buna valorificare a 
potențialului tehnic al mine
lor, la creșterea eficienței în
tregului proces de extracție.

fazelor 
tratarea) 

atelier, 
pentru

minelor, 
actual,
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vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

in Republica Guineea
Sosirea la Conakry

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ARGENTINA

(Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mulțumește pentru primirea 
călduroasă făcută, adresînd, 
din partea sa. din partea între
gului popor român un salut 
prietenesc și urări de noi suc
cese poporului guineea, împăr
tășind aceeași convingere că 
actuala vizită va deschide 
largi orizonturi colaborării ro- 
mâno-guinccze, în interesul 
ambelor țări și popoare, al ca
uzei păcii. înțelegerii și soli- 
d rității dintre toate popoarele 
lumii.

Cei doi conducători se- în
dreaptă spre coloana de ma
șini

Întreaga autostrada de Ia ae
roport și pinâ în oraș, in lun
gime de circa 15 kilometri, es
te pavoazată cu mii și mii de 
drapele ale celor două țâri, cu 
banderole tricolore, alcătuind, 
din distanță in distanță, origi
nale arcuri de triumf, cu urări 
de bun venit și chemări la în
tărirea prieteniei și dezvolta
rea cooperării dintre cele două 
popoare.

In zare se profilează edifi
ciile noi ale acestui oraș, si
tuat chiar pe coasta Atlanticu
lui și în perimetrul căruia sint 
cuprinse Peninsula Kaloum. de 
formă triunghiulară, și mai 
multe insule. Deși datează în
că din 1887. orașul cunoaște o 
adevărată dezvoltare incepînd 
cu proclamarea independenței 
Guineei, la 2 octombrie 1958. 
fiind principalul centru econo
mic și politic al țârii, cu o 
populație de peste 200 de mii 
de locuitori.

Vizita pe care o întreprinde 
în Guineea, incepînd de sîm- 
bătâ. președintele Consiliului 
de Stat al României este me
nită a crea o bază și mai trai
nică relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă existen
te între cele două popoare, să 
le amplifice și să le adînceas- 
că în cele mai diferite dome
nii.

O strălucită expresie a vi
brantelor sentimente pe care 
locuitorii din Conakry. între
gul popor guineez, le nutresc 
față de România socialistă, 
față de conducătorul ei, a con- 
stuit-o marea adunare popu
lară de pe stadionul munici
pal din capitala Guineei, care 
a avut loc imediat după cere
monia primirii pe aeroport. 
Stadionul ce poartă numele 
„28 Septembrie" — evocînd 
acea zi istorică, de acum 16 
ani. cind poporul guineez s-a 
pronunțat pentru crearea 
unui stat independent — cu
noaște din nou atmosfera spe
cifică marilor întruniri ce 
marchează evenimente de cea 
mai mare însemnătate din 
viața poporului guineez.

In momentul in care auto
mobilul deschis în care se află 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure și au
tomobilul în care se află to
varășele Elena Ceaușescu și 
Andree Toure intră pe poarta 
stadionului. din piepturile 
celor peste 30 de mii de cetă
țeni care umplu pînă la refuz 
tribunele izbucnesc ovații 
entuziaste. Mulțimea scandea
ză ..Ceaușescu — Toure", 
precum și lozinci care dau ex
presie prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

Potrivit protocolului guine
ez, mașinale efectuează un 
„tur de onoare*1 în mijlocul 
uralelor care nu mai conte
nesc. Cei doi președinți răs
pund cu prietenie manifestări
lor de entuziasm ale mulțimii.

In tribuna domnește o at
mosferă de bucurie de nedes- 
cris. Mulțimea intonează cîn- 
tece revoluționare și de bun

DUMINICA 10 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Marele vals: Republi
ca; Maria Stuart; PETRILA: 
Lumea se distrează: LONEA 
— Minerul; Departe de Tip
perary: ANINOASA: Ultimul 
cartuș; VULCAN: Aventurile 
lui Babușcă; LUPENI — Cul
tural: Torino negru; Munci
toresc: Efectul razelor gamma 

upra crăițelor; URICANI: 
Clasa muncitoare merge în 
paradis.
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PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Generalul doarme in 
picioare: Republica: Omul 
de dincolo: PETRILA: Lu- 

:■ di rează; LONEA — 
Minerul; Trăind în libertate; 
VULCAN: Eu nu văd. tu nu 

orbești el nu aude; LU
PI, NI — Cultural: Morgiana: 
Muncitoresc : Efectul razelor 
gamma asupra crăițelor; URI
CANI: Clasa muncitoare
merge în paradis.

DUMINICA 10 MARTIE
8,30 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica pentru toți.

venit. Mii și mii de oameni 
cintă și dansează în ritmul 
care nu mai contenește al 
tam-tam-urilor. Din eșarfe 
pătrate de culoare roșie, bă
ii ți și fete îmbrâcați in alb 
alcătuiesc cu ingeniozitate o 
imensă lozincă, pe întreaga 
lungime a uneia din tribune : 
„Vivc la Roumanie — Trăias
că România**.

După efectuarea turului de 
onoare. președinții Nicolae
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, tovarășele Elena
Ceaușescu și Andree Toure. 
celelalte oficialități române
și guinecze iau loc în lojile 
oficiale. încadrate de drape
lele României și Guineei, de 
portretele celor doi conducă
tori de partid și de stat, de 
ghirlande de flori și verdeață.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure deschide marea adu
nare populară, salutînd, în 
numele întregii țări, pe oaspe
ții din România prietenă.

Președintele Ahmed Sekou 
Toure rostește, apoi, in lim
bile franceză și română: 
„Trăiască România urare 
acoperită de ovațiile entuzias
te ale zecilor de mii de parti
cipant.

Cuvîntarea rostită în con
tinuarea acestui scurt ceremo
nial de președintele Ahmed 
Sekou Toure este salutată. în 
repetate rînduri. cu furtunoa
se aplauze și aclamații.

Este invitat apoi să ia cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintele președintelui ro
mân sînt subliniate cu entu
ziaste ovații.

O fanfară militară intonea
ză imnurile naționale ale ce
lor două țări. înainte și după 
pronunțarea fiecărei cuvîntări.

După rostirea cuvîntărilor, 
începe o mare defilare, la care 
participă mii de oameni. De
filarea este deschisă de un 
grup de ostași și de militanți 
ai Partidului Democrat din 
Guineea care poartă steagul 
național. Apoi. într-o adevă
rată explozie de culoare și 
sunet. începe defilarea forma
țiilor artistice venite de pe 
întreg teritoriul țării. Imbră- 
cați în minunate costume na
ționale. membrii formațiilor 
prezintă, într-o succesiune ne
întreruptă de secvențe, de un 
extraordinar dinamism și in
geniozitate. un mare specta
col folcloric dedicat șefului 
statului român.

Mii de artiști — aparținînd 
grupurilor etnice malinkc, 
sousson. penei, tenda — pre
zintă momente din viața po
porului guineez, datini și obi
ceiuri de pe meleagurile lor, 
cîntece și dansuri ce evocă is
toria unui popor glorios, care 
nu a precupețit nici o jertfă 
pentru a trăi liber și demn. 
După defilarea ansamblurilor 
artistice, începe defilarea pio
nierilor. elevilor, studenților, 
muncitorilor și sportivilor din 
Conakry. Țin. de asemenea, să 
aducă omagiul lor președinte
lui României unități ale for
mațiilor de luptă ale miliției 
populare.

La încheierea adunării, co
loana de mașini se îndreaptă 
spre Palatul Poporului, reșe
dința pusă la dispoziția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Se parcurge o arteră largă, 
de-a lungul căreia tineri și 
vîrstnici salută cu același en
tuziasm pe înalții oaspeți.

Cei doi președinți, tovară
șele Elena Ceaușescu și An
dree Toure se întrețin în con
tinuare, cîteva minute, luîn- 
du-și apoi un cordial rămas 
bun.

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial. Comoara 

din 13 case. Episodul 
VI.

10,00 Viața satului.
11.15 Din lumea științei.
11.35 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 Dc strajă patriei.
13.00 Album duminical.
15.30 Imagini din Guineea.
15,45 Magazin sportiv. 

Box : România — R.D 
Germană. Selecțiuni în
registrate de la Sala 
Floreasca.

16.20 Film serial. Encida — 
episodul 2.

17.20 Cintare patriei. Concur
sul coral interjudețean.

18.40 Finala Campionatului 
mondial de handbal 
masculin. Transmisiune 
directă de la Berlin. In 
pauză : 1 001 de seri. 
Poveștile bunicuței 
Oaie.

20,00 Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională in imagini.

20.30 Reportajul săptăminii. 
De luni pînă sîmbătă. 
Printre forestierii din 
Munții Rodnei. Repor
taj.

20,50 Film artistic: Cabriola. 
Producție a studiouri
lor cinematografice 
spaniole. Film muzical 
în premieră pe țară.

22.15 Telejurnal. Sport .

LUNI 11 MARTIE

16.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

Plecarea 
din 

Buenos Aires
Vineri după-amiază, pre

ședintele Consiliului do Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. care, timp de pa
tru zile, au făcut o vizita o- 
ficială do prietenie în Repu
blica Argentina, la invitația 
președintelui Juan Domingo 
Peron, au părăsit capitala Ar
gentinei, Buenos Aires.

Pe aeroportul central al ca
pitalei. împodobit cu drapele
le de stat ale României și Ar
gentinei. au venit, pentru a-și 
lua rămas bun de la înalții 
oaspeți români, președintele 
Republicii Argentina, general- 
locotenent Juan Domingo 
Peron, vicepreședintele Repu
blicii. doamna Maria Estela 
Martinez de Peron, membri ai 
guvernului și alte oficialități 
civile și militare.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Maria Estela dc Peron se în
trețin cu cordialitate cîteva 
minute în salonul aeroportu
lui.

Apoi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan 
Domingo Peron trec în revistă 
garda dc onoare, alcătuită din 
militari ai celor trei armate 
în ținută de gală.

Pe podiumul dc onoare, 
înalții oaspeți români. împre
ună cu persoanele oficiale ro
mâne care i-au însoțit in a- 
ceastă vizită. își iau rămas 
bun de la persoanele oficiale 
argentinienc prezente pe ae
roport.

înainte de a se urca în a- 
vion. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și președintele 
Peron, doamna Peron își 
string mîinile cu căldură. Coi 
doi președinți se îmbrățișea
ză.

Din ușa avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu salu
tă încă o dată pe distinsele 
gazde. Președintele Peron și 
doamna Peron răspund, la rîn
dul lor, acestor semne priete
nești.

La ora 18.00, ora locală, a- 
vionul prezidențial decolea
ză. îndreptîndu-se spre Rio 
de Janeiro.

In felul acesta ia sfîrșit vi
zita de importanță istorică a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica Argen
tina, vizită care, prin întrea
ga sa desfășurare, prin dialo
gul constructiv dintre cei doi 
președinți, prin documentele 
semnate, reprezintă un mo
ment de maximă importanță 
în dezvoltarea pe multiple 
planuri a colaborării, priete
niei și înțelegerii dintre cele 
două țări și popoare. Vizita 
înalților oaspeți români repre
zintă, totodată, un important 
eveniment al vieții internațio
nale actuale, un nou pas spre 
adîncirea legăturilor de prie
tenie și conlucrare cu po
poarele Amcricii Latine, o 
nouă contribuție de seamă la 
cauza păcii și destinderii in
ternaționale.

19,00 Publicitate.
19,05 ..Eu te cint Dobrogca 

mea". Melodii populare 
interpretate de Floarea 
Tânăsescu.

19,20 1 001 de seri. Povesti
rile bunicuței Oaie.

19.30 Telejurnal.
20,00 Panoramic științific.
20.30 istoria operetei în per

sonaje. Intilnire cu Ju
pan. Soffi. Arșena. Ba- 
rinkay și Ottokar — e- 
roii operetei „Voievodul 
țiganilor" de Johann 
Strauss.

20,45 Revista literar-artisti- 
că TV.

21.30 Roman-foileton. Ger
minai, ultimul episod : 
„In capcană".

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri : Maximele : Petroșani 
+ 1 grad; Paring —2 grade; 
Minimele: Petroșani —4 
grade; Paring —10 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 50 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme relativ 
rece cu cer mai mult acope
rit. Local se va produce nin
soare slabă. Vînt slab pînă 
la potrivit din sud.

La semnarea Tratatului de prietenie șl cooperare între Republica Socialistă România șl Republica Argentina 
șl a Comunicatului comun

tovarășului Nicolae Ceausescu președintelui Peron
Ziua de astăzi va rămîne 

înscrisă in istoria popoarelor 
român și argentinian ca un 
moment istoric in relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
ele.

Cu puțin înainte, am sem
nat. împreună cu președintele 
Peron, Tratatul de prietenie 
și cooperare, iar anterior au 
fost semnate o scrie de acor
duri cu privire la cooperarea 
economică, tehnico-științifică, 
culturală intre țările noastre. 
Prin Tratatul de prietenie 
și cooperare și prin celelalte 
acorduri așezăm o bază trai
nică relațiilor străvechi din
tre țările noastre.

Fără îndoială că aceste do
cumente vor exercita o influ
ență puternică asupra colabo
rării popoarelor și guvernelor 
noastre, in beneficiul ambelor 
popoare, fiind, în același 
timp, o contribuție la coope
rarea internațională, la pro
gresul social și la pace in 
lume.

Trăim, intr-adevăr, o epocă 
de mari transformări sociale 
și naționale. în lume se pro
duc schimbări radicale in 
viața popoarelor, in raportu
rile internaționale. S-au ob
ținut unele rezultate pozitive 
în așezarea relațiilor dintre 
state pe baze noi. Au fost 
soluționate unele probleme 
care trenau de multă vreme 
— mă refer la Europa, spre 
exemplu — unde o serie de 
probleme și-au găsit o solu
ționare politică, deschizînd 
calea spre o colaborare eco
nomică, iar cu un an in urmă, 
a început Conferința general- 
europeană, menită să așeze 
relațiile dintre statele conti
nentului pe o bază nouă, să 
asigure o colaborare bazată 
pe deplina egalitate în drep
turi, pe respectul independen
ței și suveranității, să excludă 
forța și amenințarea cu forța 
in relațiile dintre state. Știm 
cu toții că Europa a jucat un 
rol important in dezvoltarea 
civilizației omenești, dar, tot 
așa, știm că din Europa, nu
mai în acest secol, au pornit 
două războaie mondiale, care 
au produs distrugeri uriașe. 
Iată de ce succesul Conferin
ței general-europenc, așezarea 
relațiilor pe o bază nouă vor 
reprezenta un moment istoric 
nu numai pentru continentul 
european, ci pentru întreaga 
lume. S-au realizat succese in 
lichidarea unor conflicte. A 
fost realizat un acord la Pa
ris cu privire la Vietnam și 
s-a pus capăt unui război care 
a produs, de asemenea, multe 
suferințe. Toate acestea — 
inițierea unor negocieri și 
contacte intre diferite state in 
soluționarea unor probleme 
care preocupă omenirea con
temporană — au dus la un 
început de destindere in viața 
internațională, politică ce. 
fără nici o îndoială, a fost și 
este salutată de toate popoare
le care doresc să se pună ca
păt vechii politici imperialis
te de forță și dictat, colonia
lismului, ncocolonialismului, 
să se asigure respectarea drep
turilor fiecărei națiuni Ia dez
voltarea liberă, independentă, 
corespunzător năzuințelor sale.

Dar, ar însemna să nu ți
nem scama de realitățile din 
lume dacă nu am menționa și 
faptul că sîntem de-abia la 
începutul cursului de destin
dere. Există încă pericolul ca 
acest curs să fie oprit — și 
sînt forțe care acționează în 
acest sens — de aceea, pentru 
a consolida tendințele noi de 
colaborare din viața interna
țională, pentru a asigura 
cursul unor relații noi, baza
te pe egalitate și respect re
ciproc, sînt necesare eforturi 
susținute din partea tuturor 
statelor.

în acest cadru, România a 
apreciat și apreciază că țările 
mici și mijlocii, deci și Româ
nia și Argentina, trebuie să 
participe mai activ la soluțio
narea diverselor probleme in
ternaționale, pornind de la 
faptul că nici o problemă nu 
se mai poate soluționa de 
citeva țări, că găsirea unor 
soluții care să țină scama de 
interesele tuturor națiunilor 
presupune o participare cu 
drepturi egale a tuturor 
națiunilor lumii la rea
lizarea acestor înțelegeri.

Întîlnire
Președintele Consiliului 

de Stat tovarășul Nicolae 
Ccaușeseu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut o întîlnire 
emoționantă cu membrii colo
niei române din Argentina. 
Sini oameni care s-au stabilit 
de jnultâ vreme pe aceste me
leaguri, unii dintre ei încă di
naintea primului război mon
dial, iar alții sînt urmașii a- 
cestora.

Ei înconjoară cu stimă și 
dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, țin să-și împărtă
șească simțămintele de admira, 
ție și mîndrie patriotică față 
de România Socialistă. își ma-

Cuvîntarea

Țările mici și mijlocii 
sini vital interesate de a 
lua parte activă la realizarea 
noii politici in viața interna
țională.

Sînt probleme deosebit de 
complexe legate de subdez
voltare. în lume, o parte în
semnată a omenirii trăiește 
încă în condiții materiale și 
culturale care nu asigură nici 
strictul necesar. Deși trăim 
intr-o epocă a puternicei re
voluții tehnico-științifice. to
tuși, zeci de state se găsesc 
încă într-o stare de înapoiere ; 
de aceea, problema dezvoltă
rii țărilor rămase in urmă, ri
dicarea industriei, economiei, 
științei, culturii in aceste sta
te — și pe această bază, a 
nivelului de trai al fiecărui 
popor — constituie factori ho- 
tăritori pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pentru 
soluționarea problem ?lor in
ternaționale în interesul tutu
ror națiunilor. Și în această 
privință, consider că România 
și .Argentina pot să-și aducă 
contribuția in soluționarea 
unei astfel de probleme vita
le pentru întreaga omenire.

Mai sînt încă conflicte care 
pun în primejdie nu numai 
pacea în regiunea respecti
vă, ci a întregii lumi — mă 
refer la Orientul Mijlociu. 
Desigur, am salutat realizarea 
dezangajării intre Egipt și 
Israel. Sperăm că se va a- 
junge la înțelegeri corespunză
toare și intre celelalte state 
angajate in conflict, considc- 
rind că această dezangajare 
va fi numai începutul soluțio
nării politice a problemelor. 
Apreciem că este necesar să 
se depună eforturi de toate 
popoarele pentru a se ajunge 
la o pace dreaptă, trainică în 
Orientul Mijlociu, care să 
ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocu
pate, pornind întotdeauna de 
la faptul că ocuparea cu forța 
de teritorii străine nu dă ni
mănui mai multă siguranță, 
mai multă independență, dim
potrivă. pune in pericol inde
pendența acelora care acțio
nează în această direcție. 
Este în interesul popoarelor 
ca să se pună capăt cit mai 
iute acestei zone de încordare. 
Nu putem să neglijăm faptul 
că poporul palestinian trebuie 
să-și asigure autodetermina
rea. să-și poată organiza viața 
liber, independent, corespun
zător năzuințelor sale.

într-o lume în care omul 
ocupă — și trebuie să ocupe 
— locul principal în tot ceea 
ce se face, in care umanismul 
trebuie să asigure fiecăruia 
posibilitatea de a se afirma 
în toate domeniile de activi
tate, este necesar să ținem 
seama, în primul rînd, de a 
asigura fiecărui popor, fiecă
rei națiuni dreptul la auto
determinare, astfel incit să-și 
poată organiza viața așa cum 
dorește.

Am pornit și pornim întot
deauna de Ia faptul că exis
tența orinduirilor sociale dife
rite, a concepțiilor politice 
diferite, a credințelor diferite 
nu trebuie să constituie o pie
dică in calea conlucrării paș
nice și economice între nați
uni și oameni.

Pornind de aici, România a 
acționat și acționează cu con
secvență pentru dezvoltarea 
relațiilor cu topte statele lu
mii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Sigur, acordăm 
o marc atenție relațiilor cu 
țările socialiste, din rîndul 
cărora facem parte ; dăm o 
mare atenție relațiilor cu ță
rile în curs de dezvoltare — 
sau ale lumii a treia, cum 
se mai spune —, cu acele sta
te care acționează pentru a 
deveni stăpîne pe bogățiile 
naționale, pentru a-și organi
za viața în mod liber, cores
punzător voințelor lor.

Intr-adevăr, am vizitat mai 
multe țări din America La
tină. Acum mă găsesc in Ar
gentina prietenă. Am putut 
constata cu multă satisfacție 
preocupările popoarelor Ame- 
ricii Latine de a deveni stă
pîne pe bogățiile naționale, 
cit și de a le folosi in inte
resul popoarelor respective, 
așa cum am constatat, de a- 
semenea, cu multă satisfacție, 
tendința acestor popoare de a 
colabora pe principii de ega

cu membrii coloniei
nifestă bucuria pentru prile
jul de a se întîlni cu conducă
torul ci. ..Ați înălțat faima țâ
rii atît de sus, atit de sus, cum 
niciodată nu a fost în întreaga 
existență a poporului nostru. 
No simțim mindri că facem 
parte din rîndurile acestui po
por, mindri că destinele sale 
sînt conduse de un asemenea 
om ca dumneavoastră", decla
ră participanții la întîlnire. 
In semn de omagiu spontan, 
cei prezenți intonează tradi
ționalul „Mulți ani trăiască".

„La mulți ani, răspunde to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
multă fericire1* 1

„Eu nu pot decît să vă do
resc — declară președintele 

litate și respect cu celelalte 
națiuni ale lumii.

Tocmai pornind de la aces
te tendințe — și ale României, 
și ale celorlalte popoare — 
am putut ajunge la concluzii 
comune și la acorduri și în
țelegeri pentru o colaborare 
in multe domenii de activita
te. Ne aflăm, de citeva zile, 
in Argentina. Am purtat, în a- 
ceste zile, discuții cu pre
ședintele Peron, cu unii mem
bri ai guvernului. Ne-am în- 
tilnit eu oameni ai muncii din 
industrie, din agricultură, cu 
intelectuali, profesori, stu- 
denți și trebuie să declar că 
avem impresii bune, deosebit 
de plăcute, față de sentimen
tele pe care le-am intilnit 
peste tot, față de dorința de 
dezvoltare a colaborării eco
nomice dintre țările noastre.

Am putut înțelege mai bine 
preocupările și năzuințele po
porului argentinian de a rea
liza transformări economice, 
sociale, făurind o viață nouă, 
în această privință, în convor
birile pe care le-am avut, cu 
un an in urmă, in România 
cu generalul Peron, președin
tele Argentinei, am discutat 
multe probleme legate de co
laborarea dintre țările noastre, 
dar și probleme mai generale 
ale vieții internaționale, in
clusiv filozofie — și este și 
normal să fie așa. încă de a- 
tunci, anticipînd victoria ale
gerilor din mai, am întrevă
zut căile de realizare a unei 
largi colaborări. Prin vizita pe 
care o facem acum, putem 
spune, de fapt, că continuăm 
să concretizăm ceea ce am în
ceput și ceea ce ne-am pro
pus să realizăm încă cu un an 
in urmă. Tocmai pentru că a- 
ceastă primă intilnire a fost 
așa de rodnică, așa de des
chisă, a pus și temelia unor 
relații de prietenie și, fără în
doială, că aceasta va exercita 
o influență puternică asupra 
dezvoltării relațiilor dintre 
popoarele noastre. Aceste re
lații de pl-ietenie dintre noi 
sînt izvorîte tocmai din sen
timentele, din dorința de a 
contribui la dezvoitarea po
poarelor noastre, la conlucra
rea dintre ele, din dorința de 
a acționa împreună pentru a 
contribui la o lume mai dreap
tă și mai bună, in care 
omul să Se bucure din plin de 
toate beneficiile civilizației 
și să poată, în același timp, 
să participe activ la dezvol
tarea în continuare a civiliza
ției, la ridicarea omului pe o 
treaptă de înțelegere și 
de colaborare tot mai înaltă.

Fără îndoială că viitorul a- 
parține politicii de colaborare 
și de pace dintre popoare. Și 
noi, prin tratatul de prietenie 
pe care l-am semnat astăzi, 
am pus o temelie trainică, 
într-adevăr de importanță is
torică, pentru relațiile dintre 
popoarele noastre, dar fără în
doială că aceasta va reprezen
ta o importanță mare pentru 
relațiile cu celelalte state din 
America I,ațină și va exerci
ta o influență pozitivă și pe 
plan internațional.

Iată de ce trebuie să declar 
că sîntem deosebit de satis- 
făcuți de rezultatele vizitei, 
de tot ceea ce am realizat îm
preună, de perspectivele mari 
care se deschid pentru colabo
rarea dintre popoarele român 
și argentinian.

Știu că poporul argentinian 
arc în fața sa o perspectivă 
mare ; arc mari posibilități, 
și am constatat cu multă sa
tisfacție încrederea pe care 
masele populare, incepînd cu 
clasa muncitoare, o au în ge
neralul Peron și așteptările ca 
programul de dezvoltare eco- 
nomico-socială să fie înfăptuit 
în cele mai bune condiții. Cred 
că acestea se găsesc în miini 
bune și aceasta este impresia 
pe care ne-o lasă vizita noas
tră.

Nu aș putea să închei fără 
a ura poporului prieten ar
gentinian înfăptuirea tuturor 
năzuințelor sale, de bunăstare, 
de dreptate socială, de pace 
și cooperare, fără a ura o dez
voltare continuă a prieteniei 
dintre popoarele român și ar
gentinian ; exprim urarea li
nei conlucrări și mai fruc
tuoase între noi, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei 
păcii internaționale. (APLAU
ZE).

Consiliului de Stat să obți
neți rezultate bune în activi
tatea dumneavoastră, să con- 
tribuiți la înfăptuirea trans
formărilor care au loc și în 
Argentina și care sînt o nece
sitate pentru fiecare națiune 
dornică de a merge pe calea 
unei societăți noi, de a realiza 
un progres rapid în această 
direcție, să faceți ce puteți 
pentru a contribui ca între Ro
mânia și Argentina să existe 
relații bune. Fiind buni cetă
țeni argentinieni, să nu uitați 
că ați fost cetățeni români.

România și Argentina sînt 
două țâri latine și. în afară de 
interesul general pentru co-

Cuvîntarea

Conținutul acestor documen
te reprezintă un simbol perfec
ționat al unui act de o deosebi
tă importanță istorică în rela
țiile dintre națiunile noastre.

Prezența dumneavoastră la 
Buenos Aires confirmă impor
tanța acestui fapt istoric. Este 
pentru prima dată cind un șef 
de stat dintr-o țară socialistă 
din Europa răsăriteană vine 
in America Latină pentru a 
observa îndeaproape realitatea 
continentului nostru.

Cu numai citeva luni în 
urmă, președintele Ceaușescu 
întreprindea prima etapă a u- 
nui turneu printr-o serie de 
state latino-americane. Astăzi, 
sfîrșcște, printre noi, această 
călătorie, in cursul căreia am 
puiuț constata, o dată mai 
mult, înaltele calități de om de 
stat, cu care, prin intermediul 
unei acțiuni dirze, a știut să 
conducă poporul și țara sa 
pînă la ocuparea acestei meri
tate poziții pe care o arc. în 
prezent. România in rîndul na
țiunilor lumii.

Nu este un concurs de îm
prejurări, intîmplător, această 
prezență românească in Ame
rica Latină. Este un răspuns 
reciproc la evenimentele isto
riei moderne, în care acțiuni
le de cooperare între țări și 
continente demonstrează forța 
și vigoarea unui destin univer
sal, la care nu se poate renun
ța.

In acest tablou, pe carc-1 re
prezintă, astăzi, umanitatea, 
lumea vede trezirea, în toată 
plenitudinea sa, a unui conti
nent tinăr și plin de speran
țe, continentul latino-ameri- 
can, a cărui realitate nu poate 
fi ignorată.

Continentul nostru este un 
continent tinăr. Dezvoltarea 
lui stă în energia locuitorilor 
de pe aceste meleaguri, în e- 
roismul și puterea acestor po
poare, iar viitorul lui se află in 
propriile lor miini Orice altă 
interpretare îi va duce la co
miterea de erori pe cei care, 
astăzi, nu pot să se elibereze 
de propria lor uimire în fața 
renașterii continentului.

Știm că drumul pe care îl 
avem de străbătut este lung, 
dar sîntem hotăriți să-l par
curgem. Sperăm ca lumea să 
știe a înțelege că schimbările 
petrecute în lume nu sînt re
zultatul acțiunii celor puțini, 
ci consecința unică și exclusi
vă a acțiunii umanității.

Am calificat, de la început, 
a spus în continuare vorbito
rul, vizita oaspetelui nostru ca 
un fapt istoric. Președintele 
Ceaușescu a dorit să vadă, cu 
propriii săi ochi, evoluția actu
ală a procesului de dezvoltare 
a popoarelor din America La
tină.

Domnia sa a dovedit, în pro- 
pria-i țară, preocupările care 
îi identifică pe oameni cînd au 
o profundă vocație pentru des
tinul țării și a făcut-o conso- 
lidînd ființa națiopală și per
sonalitatea internațională a 
țării, iar pe plan intern, prin
tr-o dezvoltare industrială fer
mă, cheia unei transformări 
prodigioase pe care România 
o dovedește astăzi cu mîndrie 
în fața lumii.

Sînt elocvente coincidențele 
între două țări atunci cînd 
conducătorii lor se transformă 
în fideli interpreți ai intere
selor popoarelor respective.

In acest cadru al coincidențe
lor, domnilor, observ la țările 
noastre un sentiment înrădă
cinat privind apărarea demni
tății naționale și a independen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Arturo Frondizi

Președintele Consiliului ele 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri dimineața, pe 
Arturo Frondizi, fost pre
ședinte al Argentinei. pre
ședintele Mișcării pentru in
tegrare și dezvoltare, grupa
re politică din F.R.E.J.U.L.I. 
— Frontul Justițialist de Eli
berare.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a partici
pat Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Președintele M.I.D., Arturo 
Frondizi, a subliniat că pen- 

Itru el. ca și pentru poporul 
argentinian, este o mare plă
cere sâ-1 salute pe președin-

române
operarea pe plan economic și 
pe alte tărîmuri, există și a- 
ceste afinități de origine.

Am discutat cu președintele 
Peron și am stabilit relații de 
prietenie încă acum un an, cînd 
a vizitat România. Acum, am 
încheiat multe acorduri de co
laborare între țările noastre 
și, de aceea, relațiile româno- 
argentiniene vor fi și mai strîn. 
se. Dumneavoastră, care sîn- 
teți aici, puteți să vă aduceți 
partea de contribuție pe aceas
tă cale".

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le urează 
încă o dată, multă sănătate și 
fericire cetățenilor argentinieni 
de origine română. 

ței, apărarea suveranității, mo
dernizarea economiilor națio
nale, contribuția pe care o a- 
duc la înțelegerea între popoa
re, adeziunea manifestată fa
ță de soluționarea, prin mijloa? 
ce pașnice, a problemelor in
ternaționale și, in sfîrșit, pro
movarea cooperării între nați
uni și aplicarea principiului u- 
niversalismului în relațiile 
dintre state.

Am observat, de asemenea, 
că relațiile dintre Argentina și 
România s-au îmbogățit prin 
promovarea inexorabilă, de că
tre ambele părți, a unor ac
țiuni de politică externă, care 
se reflectă, astăzi, în această 
întîlnire promițătoare dintre 
conducători și popoare. în in
teresul reciproc al popoarelor 
argentinian și român, •

Vizita pe care am intreprin- 
s-o in România, cu cîtva timp 
în urmă, și dialogul sincer și 
fructuos pe care l-am avut cu 
președintele Ceaușescu, sem
narea, recent, la București a 
unor importante acorduri, prin 
care am holărît să dezvoltăm 
schimburile comerciale în do
menii atît de importante pen
tru viața modernă a țărilor, 
cum sînt domeniul petrolului 
și petrochimiei, siderurgiei, te
lecomunicațiilor, cooperării 
științifice și tehnologice, trans
porturilor maritime, prezenta 
vizită care încoronează întrea
ga acțiune de apropiere dintre 
noi prin semnarea Tratatului 
de prietenie și cooperare, pre
cum și a acordurilor de coope
rare economică, toate acestea 
demonstrează cu prisosință vo
ința fermă și limpede care a- 
nimă cele două națiuni, în ve
derea inițierii unei noi etape 
în cadrul procesului dezvoltă
rii ample a relațiilor dintre e- 
lc.

Am fost, de asemenea, mar
torul hotărîrii ferme a unui 
popor de a transforma $i a îm
bogăți frumusețea naturală a 
peisajului național, prin con
struirea de orașe noi, de uzine 
și fabrici, valorificînd orice 
izvor potențial de muncă, cre- 
înd centre științifice și tehno
logice, fapte care anticipează o 
bogăție umană, materială și 
spirituală care reprezintă sem
nul modern al măreției popo
rului român.

Este, pentru mine, o satis
facție deosebită aceea de a 
putea aduce mărturie, în ca
drul solemn al acestei ceremo
nii, pentru preocuparea care a 
animat guvernele Argentinei si 
României în vederea concreti
zării. prin acorduri permanen
te, a obiectivelor politicii lor 
externe, fructe ale popoarelor 
noastre care, cu abnegație și 
modestie, realizează măreția 
patriilor noastre și asigură un 
viitor promițător pentru copiii 
lor.

Toate acestea înnobilează re
lațiile noastre de țări suvera
ne, întăresc acțiunile noastre 
neobosite desfășurate în direc
ția cooperării internaționale și 
demonstrează că spiritul de
pășește limitele naționalităților 
sau ale ideologiilor lor cînd 
acțiunea lor este inspirată de 
dreptatea socială internațio
nală, de suveranitatea politică 
intangibilă și de libertatea eco
nomică de nestrămutat.

Domnilor, Argentina și Ro
mânia, din fericire, au atins 
acest grad de înțelegere reci
procă și de maturizare inter
națională în care fiecare pas 
Pe care îl facem asigură suc
cesul definitiv al popoarelor 
noastre. (Aplauze).

tele Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mîntul Argentinei, relevînd 
totodată că urmărește cu mare 
interes dezvoltarea economi
că, socială și culturală a 
României. Arturo Frondizi a 
asigurat pe șeful statului ro
mân că politica României, ac
tivitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu se bucură de mul
tă simpatie, eforturile depuse 
pe plan intern pentru propă
șirea economico-socială, cît 
și în viața internațională, 
puse în slujba colaborării, în
țelegerii și păcii între po
poare oferind un exemplu 
pentru întreaga lume.

în acest context, a fost re
levată însemnătatea deosebită 
a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Argentina.

Mulțumind pentru aceste a- 
precieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat bune
le relații statornicite între 
România și Argentina și și-a 
exprimat convingerea că do
cumentele și înțelegerile sta
bilite sint de cea mai mare 
importanță, deschizînd noi căi 
unei largi și fructuoase cola
borări în folosul prieteniei 
dintre cele două țări, al bună
stării și progresului ambelor 
popoare, al afirmării în lume 
a unui climat de destindere 
și cooperare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a invitat pe Arturo Frondizi 
să viziteze România, invitație 
care a fost acceptată cu plă
cere și recunoștință.
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