
Succese in întrecerea minerilor
După o jumătate de lună Sectorul IV E. M. Vulcan

PRIMIRI U TOVARĂȘUL NICOLAE CTAUSESCU
Reprezentantul P. N. U. D. la București

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Romania. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă 
dimineața. pcB. R. Devarajan. 
reprezentantul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) in România.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială, in cadrul 
căreia au fost abordate, aspec
te ale activității P.N.U.D., ale

cooperării dintre (ară noastră 
și acest important organism 
specializat al O.NU S-a făcut 
o trecere în revistă a stadiului 
diferitelor proiecte realizate in 
România, cu sprijinul P.N.U.D

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i arătat că România va par
ticipa activ și în viitor la în
făptuirea obiectivelor P.N.U.D. 
vizînd reducerea decalajului e- 
conomic intre state și identifi

carea unor noi domenii de co
operare internațională, promo
varea progresului economic. în 
condiții de independență, al ță
rilor in curs de dezvoltare, 
sprijinirea eforturilor lor pen
tru crearea unei baze economi
ce proprii, pentru valorifica
rea resurselor umane și mate
riale. in interesul cauzei păcii 
colaborării și bunei înțelegeri 
între popoare.

Președintele Consiliului de Administrație 
al Concernului „Wolkswagen“

în cursul dimineții 'do sîm
bătă. 16 martie. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președinte
le Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, a 
primit pe Rudolf Leiding. pre
ședintele Consiliului de Admi
nistrație al Concernului

„Wolksvvagen" A. G., care se 
află In vizită in țara noastră.

(Continuare in pag. a 4-a)

Minerii Văii Jiului au obținut rezultate 
rodnice la producția de cărbune și in pri
ma jumătate a lunii martie. Sarcina de plan 
a fost depășită in perioada de la începutul 
lunii pină in prezent cu peste 5 500 tone căr
bune. Participă Io plusul total de cărbune 
mare parte a minelor din bazin — Vulcan, 
Lupeni, Uricani, Dilja si Aninoasa — cu de
pășiri raportate aproape zi de zi.

Continuind munca și realizările in ritmul 
primelor două luni ale anului, colectivele 
exploatărilor miniere din bazin fac dovada 
hotăririi lor ferme de a-și onora cu cinste 
atit îndatoririle ce le revin prin plan cit și 
angajamentele asumate, in dorința de a in- 
timpina cu succese de prestigiu cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei și al 
Xl-Jea Congres al P.C.R.

Cu planul pe primul 
trimestru îndeplinit

Un succes remarcabil raportează colecti
vul vrednic de mineri, tehnicieni și ingineri 
al sectorului IV al E.M. Vulcan (șef de sector 
ing. Mihai Cioiu) : realizarea integrală, pină 
la 15 martie, a planului la producția de căr
bune pentru trimestrul I al anului in curs.

Avansul de o jumătate de lună ciștigat de 
la începutul anului este rezultatul firesc al 
organizării superioare a producției și a mun
cii din abataje și celelalte lucrări miniere 
din sector, al măsurilor aplicate pentru cre
area condițiilor optime de lucru brigăzilor 
de mineri.

Un aport consistent la depășirile pe între
gul sector (numai in această lună producția 
suplimentară realizată este de peste 2 500 
tone cărbune) au adus brigăzile de mineri 
conduse de NICOLAE STOIAN, CONSTAN. 
TIN CIOBĂNOIU și DUMITRU MILEA, coși 
ceilalți muncitori din abataje și pregătiri.

Acordul global
pîrghîe esențială în

în construcții

Noi inițiative ale tineretului
hunedorean

„Săptămina hărniciei"
in toate organizațiile U.T.C.

din unitățile

economice ale municipiului

creșterea producției,
îmbunătățirea calității lucrărilor* #

si reducerea duratelor de execuție
La Șantierul ..Valea Jiu

lui* Petroșani al T.C.M.M. 
rezultatele înregistrate în a- 
plicarea sitemului de salari
zare in acord global pe par
cursul lunii ianuarie nu spun 
prea mult. De ce nu spun 
prea mult?! în primul rînd 
pentru că nu s-au făcut în 
totalitate pregătirile necesa
re pe parcursul trimestrului 
IV al anului 1973 (și ar fi 
fost bine să se facă pentru 
a se asigura un demaraj 
convingător în anul 1974 la 
toate componentele activită
ții productive). Iată de ce 
în luna ianuarie, pe ansam
blul șantierului, abia 42.3 la 
sută din efectiv a fost cu
prins în acord global, iar la 

< lotul Uricani — Bârbăteni 
sistemul nu a fost aplicat 
nici cel puțin unei singure 
formații de lucru. Rezultate
le sub posibilități înregistra
te în extinderea acordului 
global nu au fost lipsite de 
influență asupra realizărilor 
obținute la unii din indica
torii de bază ai planului. 
Productivitatea muncii de 
pildă a fost depășită doar 
de un singur lot — cel din 
Lupeni, cu 4 la sută, unde 
67.7 la sută din efectiv a fost 
cuprins în acordul global. La 
celelalte loturi rezultatele 
obținute la productivitatea 
muncii sint mult sub aștep
tări și posibilități : abia 60.9

la 
la

sută din nivelul planificat 
lotul din Uricani — Băr- 

bâteni. de exemplu.
...Aplicarea formei de or

ganizare și retribuire a mun
cii in acord global și-a dove
dit în construcții pe deplin 
eficiența. Efectul pozitiv a- 
supra creșterii productivită
ții mâncii. asupra scurtării 
duratelor de execuție a obi
ectivelor de investiții, îmbu
nătățirii calității lucrărilor 
și. implicit, asupra cîștigurî- 
lor realizate de cei care a- 
plică acest sistem a fost do
vedit cu prisosință. De ace
ea sarcina pe care o au con
ducerile tehnice ale șantie
relor și loturilor ca pretutin
deni unde e posibil să fie 
continuate cu fermitate acți
unile de extindere a acor
dului global este deosebit de 
actuală și importantă. Dar 
aceasta presupune existența 
unor condiții organizatorice 
oprime care să asigure des
fășurarea fără stagnări a pro
ceselor de muncă.

..Numai avînd front de lu
cru corespunzător, utilaje la 
timp necesare montajului, e- 
fective și materiale suficien
te se poate discuta de apli
carea concretă a acordului 
global, ne spunea Carol 
Ridzi, șeful iotului Vulcan 
al T.C.M.M. Aceste condiții 
obligatorii nu am reușit să 
le onorăm in totalitate in

prima lună a anului cînd, 
la lotul nostru, abia 31 la 
sută din efectiv a fost cu
prins în acord global. în fe
bruarie s-a produs reviri
mentul așteptat — 71 la sută 
din efectiv a fost cuprins în 
acord global. Urmarea ? Pro
ducția lotului aproape că 
s-a dublat iar formațiile de 
lucru respective și-au depă
șit toate normele de muncă 
proprii. Sint, cred. motive 
suficiente care pledează în 
favoarea extinderii acestei 
forme de organizare a mun
cii. E adevărat că putem do- 
bindi rezultate și mai bune. 
Ne-a stinjenit în luarea de
marajului pe acest an reor
ganizarea insuficient pregă
tită a loturilor în cadrul șan
tierului. în februarie însă 
beneficiarul și-a onorat mai 
bine obligațiile asigurîndu-ne 
condiții de lucru. Au fost e- 
liberate amplasamentele pen
tru depozitul de materiale 
al E.M. Vulcan și pentru pu
țul cu schip de la E.M. Pr.ro- 
șeni".

La această din urmă lu
crare. șeful echipei de mon- 
tori Mihai Racz ne-a vorbit 
despre avantajele sistemului 
de muncă in acord global 
pentru formațiile înseși.

Ca și în luna prece
dentă, în prima jumăta
te a lunii martie colec
tivul sectorului V — in
vestiții a] minei Dîlja 
și-a depășit sarcina fizi
că de plan cu 1,6 la su
tă. La lucrările miniere 
de deschidere a viitoa
relor capacități de ex
tracție, brigăzile de mi
neri conduse de GABOR

Avansări

A. HOFFMAN
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LEVAY și MIHAI CA- 
COVEANU au obținut, 
fiecare, însemnate spo
ruri de avansare. Primul 
colectiv de mineri a re
alizat un plus de 4 me
tri liniari de galerie față 
de sarcina pe o jumătate 
de lună în circuitul pla
nului înclinai destinat 
deschiderii orizontului 
400 in blocul VI, iar 
minerii celei de-a doua 
brigăzi au executat cu 
1.5 ml de galerie betona
tă mai mult decît sarci
na în direcționala prin
cipală din culcușul stra
tului 3. Din aceste lu
crări miniere urmează a 
se pregăti în viitor aba
tajele situate in blocu
rile III, IV, V și VI 
ale minei.

»»- liElo

PERFEC TIONAREA 
MAIȘTRILOR

nui simpozion pe tema 
orientării școlare și 
profesionale — cu toți 
directorii care au con
dus această instituție 
de invățămint de la în
ființare pină in pre
zent. ’

concursului, dotat cu 
premii, va avea loc o 
gală de filme cu tema
tică adecvată.

Planificarea muncii de partid 
in dezbaterea 

secretarilor organizațiilor de bază
Din inițiativa Comitetului orășenesc de partid Vulcan, 

ieri a avut loc o consfătuire de lucru cu secretarii organiza
țiilor de bază din codrul E.M. Vulcan pe tema planificării 
și organizării muncii de partid.

Subliniind aspectele pozitive și neajunsurile constatate 
Io nivelul organizațiilor de bază, tovarășul Gheorghe Săcă- 
luș, secretarul comitetului dc partid pe mină, a prezentat, 
in cadrul consfătuirii, principalele probleme cărora trebuie 
sa li se acorde atenție in perioada următoare.

In cuvintul pcrticipanților la consfătuire, printre care 
amintim pe secretarii organizațiilor de bază Petru Adam 
(sectorul VIII), Ion Epure (sectorul V), Eugen Carpati (sec
torul IX), Gheorghe Pardos (T. A.) Ion Drăghici (sectorul 
IX) au împărtășit din metodele și procedeele folosite pen
tru întocmirea planurilor lunare de muncă in baza temati
cii desprinse din planurile de măsuri, notele de probleme și 
propunerile făcute de comuniști în cadrul adunărilor ge
nerale.

Concluzionind pe marginea dezbaterilor consfătuirii, 
tovarășul Petru Barbu, prim-secretar al comitetului orășe
nesc de partid Vulccn, a insistat asupra necesității îmbu
nătățirii metodologiei de lucru și perfecționării stilului de 
muncă, a dot organelor și organizațiilor de partid indica
ții in legătură cu planificorea și organizarea muncii de 
partid.

Pentru întîmpinarea mari
lor evenimente ale anului 
1974. aniversarea a 30 de ani 
de la eliberarea patriei și cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R. 
toate organizațiile U.T.C. din 
unitățile economice. întregul 
tineret muncitoresc al Văii 
Jiului s-au angajat în între
cerea lansată de Biroul C.C. 
al U.T.C. sub devizia ..Tine
retul, factor activ in înde
plinirea cincinalului înainte 
de termen". Efervescența crea
tivă; a activității de producție 
primește astfel noi impulsuri. 
In acest scop biroul Comite
tului județean Hunedoara al 
U.T.C. a stabilit pentru fie
care întreprindere, unitate e- 
conomică din județul nostru, 
organizarea unei „Săptămîni 
a hărniciei" în cadrul căreia 
să se organizeze acțiuni de 
antrenare a tineretului la re
zolvarea problemelor de pro
ducție cum ar fi : cunoașterea 
și îndeplinirea sarcinilor de 
plan de către fiecare tinăr; 
acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică în sprijinul produc
ției ; întărirea disciplinei in 
muncă, prin reducerea și eli
minarea întîrzierilor și a 
absențelor nemotivate ; scur- 
târea termenelor dc reparații 
și revizie a mașinilor și uti
lajelor : îmbunătățirea Calită
ții lucrărilor executate, eco
nomisirea do combustibil, e- 
nergie, materii și materiale ; 
sprijinirea lucrărilor de inves
tiții ; realizarea unui număr 
cit mai mare de investiții, 
inovații și raționalizări : îm
bunătățirea sistemului de agi
tație audio-vizuală cu speci
ficul organizației de tineret ; 
realizarea și depășirea produc
ției zilnice de cărbune dc 
către fiecare tinăr; creșterea

(

„BOMBELE" (rentabile sau nerentabile)
în permanent dezacord

cu cerințele unui comerț civilizat
SĂ FIE REPROFILATE!

Ieri, prima promoție 
a ciclului de perfecțio
nare a pregătirii pro
fesionale a absolvit 
cursul de două săptă- 
mîni, pentru maiștri 
minieri, cu scoatere 
din producție, organi
zat de M.M P.G. Cursul 
a fost urmat, in prima 
sa serie, de maiștri din 
cadrul tuturor exploa
tărilor miniere.

PATRULELE 
ȘCOLARE 

DE. CIRCULAȚIE 
ÎN CONCURS

Unitățile alimentare 
din municipiu] nostru, 
au intrat de curind in 
acțiunea de igienizare

(zugrăvirea interioare
lor, reparații de zidă
rie, de mobilier, zugră
virea unor fațade etc.). 
S-au încheiat deja a- 
semenea lucrări la ma
gazinele nr. 124 Lu
peni. 136 Uricani, 40 
Aninoasa. 118 și 16 Pe
troșani. Pină la 1 iu
nie, toate unitățile ali-

mentare și de 
cere a cărnii 
igienizate.

------------\
desfa- 
vor fi

LUCRĂRI 
MODERNIZARE

DE

SIMPOZION
Azi, la ora 10, 

Clubul sindicatelor Lu
peni, membrii cercuri
lor Casei pionierilor 
din localitate se s or 
întilni — in cadrul u- 

V

la

Astăzi, la ora 10. in 
sala Casei de < 
din petroșani Se 
șoară concursul 
știe, cîștigă" al 
lelor școlare de 
lație din Valea 
inițiat de organele de 
miliție în colaborare 
cu Consiliu) municipal 
al Organizației pionie
rilor. Participă echipa
je din Petroșani. Petri- 
la. Bănită, 
Uricani.
Vulcan. In

cultură 
? desfâ- 
I ..Cine 

patru- 
; circu- 

Jiului

Aninoasa, 
Lupeni și 
încheierea

COMPETIȚII SPORTIVE

• Astăzi, pe pirtiile din Paring vor a- 
vea loc ultimele probe de schi — slalom 
special — din cadrul actualei ediții a fi
nalei campionatului republican universi
tar de schi.

La Lupeni, in meciul inaugural al 
returului campionatului divizionar C, 
formația locală Minerul. începind cu ora 
II. primește replica echipei C.I.L. Drobe- 
ta-Turnu Severin. Pe terenul din Aninoa
sa, tot de la ora 11, Știința Petroșani in- 
tilnește echipa Progresul Strehaia.

La Fabrica de pro
duse lactate Livezeni, 
lucrările de moderniza
re generală se află in 
plină desfășurare. Pină 
în prezent, printre al
tele. au fost terminate 
reparațiile capitale 
(„remontul") ia mașina 
de îmbuteliat lapte la 
sticlă; s-a făcut o re
vizie generală a secției 
de pasteurizare a lap
telui; au fost extinse 
și reamenajate depozi
tele frigorifice. Lucră
rile continuă în ritm 
susținut...

Inainte de a intra în subi
ect. vă prezentăm, stimați citi
tori. un alineat din Legea nr. 
3/1972 cu privire Ia activitatea 
de comerț interior : Ali
mentația publică îndeplinește 
o importantă funcție social-e- 
conomică, participînd activ la 
aprovizionarea maselor largi 
ale populației, la satisfacerea 
cerințe/or de consum, la ridi
carea nivelului de trai al aces
teia" (art. 54). De ce am recurs, 
chiar din capul locului, la a- 
cest citat veți înțelege din ce
le cc urmează. Pentru ca reali
tățile pc care le vom pre
zenta în continuare — să poa
tă fi suprapuse, ca mijloc de 
comparație, peste cerințele ca
re stau în fața unităților de 
alimentație publică din Valea 
Jiului, să nc referim la cîte- 
va dintre aceste principale de
ziderate. Se specifică, chiar, 
in legea comerțului interior, 
că unitățile do alimentație pu
blică organizează producția u- 
nui larg sortiment de prepara
te culinare, semipreparate de 
bucătărie, produse de cofetă
rie și patiserie, iau măsuri 
pentru introducerea de noi re
țete de fabricație, în concor
danță cu cerințele unei ali
mentații științifice precum și 
de meniuri dietetice; între
prinderile comerciale de ali
mentație publică asigură

versificarea unităților și extin
derea rețelei prin restaurante, 
pensiuni, unități lacto-vegeta- 
riene, restaurante cu autoser
vire, bucătării de bloc și alte 
asemenea localuri publice. 
In cc măsură s-a ținut și se 
ține seama in Petroșani de 
toate aceste cerințe, cu putere 
— repetăm — de LEGE ? Să

Localuri

unde

alcoolul

degradează

vedem. Și s-o ..luăm” metodic, 
analizind activitatea comer
cială (n-o putem numi, oricît 
am dori, decît așa !) 'care se 
desfășoară în cîteva unități cu 
pretenție de „centrale", dar de 
prost renume din reședința 
municipiului — locuri ale con
sumului abuziv de alcool...
• Bodega ..Zori de zi" fu

nii atea nr. 38). O ..bombă ren
tabilă" (expresia nu ne apar
ține, e a responsabilului loca
lului. Ungur Voicu). Cu vad 
bun. Supraaglomerată, din... zo-

rii zilei feîndva. se deschidea 
la ora 5 !) și pină seara tîrziu. 
Plan de vînzări — mare. A- 
proape 5 milioane pe an ! Dar 
se face ! Fundamentul e con
stituit din încasările pe... bău
turi alcoolice. Ca urmare a u- 
nor critici repetate în anii pre- 
cedcnți. se vinde aici acum și 
producție proprie (in propor
ție de 29.7 la sută, în 1973. deci 
peste nivelul mediu al vânzări
lor pe întreprindere). Că nu e 
chiar... proprie această pro
ducție (localul nu dispune de 
bucătărie, toate mîncărurile 
sint aduse de la „vecinul" Tic- 
Tac), aceasta e o altă ..poves
te". Principalul e că, zilnic, 
se obțin aproximativ 3 000 de 
lei din vinzarea preparatelor 
culinare.. E puțin ? Categoric. 
Să nu uităm că aici, la orice 
oră din zi, pot fi văzuți clie'nți 
in stare avansată-de ebrietate, 
serviți în continuare cu gene
rozitate șocantă. „Ce să le fa
cem — zice responsabilul — 
aici e aglomerație mare, bar- 
mana Maria Vătui îi servește 
doar pe cei treji, ceilalți ră- 
mîn pe lingă mese..." Justifi
carea e șubredă (ne-a mai fost 
„servită" și ne permitem să 
n-o reținem nici măcar ca 
ipotetică.

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Magazin Bărbații carnet cinematografic. ■
Rubricile: Săptămina studențască, Contraste.

(pagina a 3-a) •;
• Cumpăna anotimpurilor - 

reportaj turistic.
• Nu.i grozav să fii șofer pe 

un autobuz ? — schiță sa
tirică.

• Rubricile : Din duminică in 
duminică, Femina, De ici- 
colo, Șah, Rebus.

(pagina a 2-a)

Mesajul secretarului general al O.N.U. privind li
chidarea discriminării rasiale.
Ceremonia instalării noului președinte al Brazi
liei.
Atmosferă încordată in Portugalia.

(pagina a 4-a)

vitezei de avansare a abata
jelor și lucrărilor de dț#.chi- 
dere și pregătire, respectarea 
integrală a normelor de pro
tecția muncii.

Pentru a se urmări și sta
bili in mod obiectiv câștigă
torii acestei acțiuni, s-a intro
dus un album pentru ținerea 
evidenției realizării obiecti
velor de mai sus. rezervîndu- 
se pentru fiecare unitale eco
nomică două pagini. Pe prima 
pagină vor fi trecute acțiunile 
inițiate de către organizația 
de tineret, iar pe a doua pa
gină aprecierea eficienței ac
țiunii de către conducerea uni
tății respective.

Pe toată durata desfășurării 
acțiunii, albumul va fi însoțit 
de fanioane ce vor fi decer
nate intreprinderii care va ob
ține cel mai mare punctai la 
sfîrșitul acțiunii și Diploma 
de onoare a Comitetului ju
dețean U.T.C. Hunedoara.

Această acțiune va lua star
tul în data de 18 martie 1974 
și se va încheia la data de 1 
august. In ziua de 11 august 
a c. va avea loc o consfătu
ire cu membrii comitetelor 
U.T.C. participante, cu ocazia 
căreia se va stabili întreprin
derea. unitatea economică 
fruntașă in această acțiune. 
Datele desfășurării „Sâptă- 
mînii hărniciei" în munici
piul, Petroșani sint următoa
rele : E.M. Uricani, 18 — 24 
martie ; E.M. Lupeni. 25—31 
martie : Preparația Lupeni. 1
— 7 aprilie: E.M. Paroșeni. 
8 — 14 aprilie : E.C. ParoșenL 
15 — 21 aprilie; S.S.H. Vul
can. 29 aprilie — 5 . mai : Pre
parația Coroești, 6—12 mai : 
E.M. Aninoasa, 13 — 19 mai: 
E.M. Dîlja, 27 mai — 2 iunie : 
sector Livezeni, 20 — 26 mai ; 
Șantierul I Petroșani. 3—9 
iunie; T.C.M.M. Petroșani. 
10 — 16 iunie ; I.U.M.P., 17
— 23 iunie; F.I.L. Petroșani, 
23 — 30 iunie ; Autobaza Pe
troșani. 1 — 7 iulie : E.M. Pe- 
trila, 8 — 14 iulie : Preparația 
Petrila. 15 — 21 iulie: E.M. 
Lonca, 22 — 28 iulie; I.F.A. 
„Vîscoza", 29 iulie —. 4 august.

Santiago
de Cuba

prezent
și viitor

Ca toate orașele din lume, 
și Santiago de Cuba a avut 
un trecut ; dar orășenii - nu 
cei puțini din vilele somptuoa
se invadate de lumini și nici 
cei sosiți aici pentru localuri
le sale de noapte - ci cei a- 
devorați, oamenii care pină 
mai ieri trăiau in locuințe in
salubre, sint martorii și creato
rii orașului de azi. Santiago de 
Cuba - cel de-al doilea oraș 
al țării - iși mărește suprafața 
locuibilă destinată oamenilor 
muncii. Șantierele ridicate pe 
ruinele vechilor cocioabe de la 
marginea orașului prefigurează 
de pe acum noile cartiere, li
nul dintre acestea, și primul 
construit in Santiago, este car
tierul căruia i s-a dat numele 
marelui revoluționar Jose Marți.

Reprezentativ pentru vremu
rile pe care le trăiește, in care 
întreaga Cuba este un șantier, 
pentru Santiago, cartierul „Jo
se Marți" este de fapt, un o- 
rășel modern cu sute de blocuri 
noi construite 
locuiesc in el

chiar de cei ce 
- muncitorii din

FABIANMihai 
Corespondentul Agerpres la 

Havana

(Continuare in pag. o 4-a)
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Soaie, negură, senin, viscol, 
ploaie, but ni fă. mohoreală sau 
vreme de \ Is, iată toată gama 
de capricii c.u care iubitorul 
drumeției este intimpinat de 
favoritul sau, muntele, cind 
iidel lui, iși iu pentru a nu 
știu cita oară ranița în spate 
șl pornește să-i calce din nou 
cărările știute pe de rost.

Reverie, descumpănire, 
cintare, decepție. extaz, 
erie, iată la rindul lor 
sentimente pe care tot 
muntele, le insuflă adepțilot 
săi, după cum cele oferite in
tr-o zi sau alta se apropie de 
limitele perfecțiunii sau se si
tuează in extrema muntelui 
rău, agresiv.

Și, cunoscindu-i Ioanele, el, 
luris’lul. ia muntele așa cum 
este. lie in sezonul brindușe- 
lor șl al ghioceilor, lie in cel 
al nopților calde de vară cu 
lună și stele, fie in cel al plo
ilor mărunte și reci, sau. dim
potrivă, al zilelor cu soare pa
lid și frunze ruginii, fie. in 
slîrșit, in sezonul hibernal 
cind zăpada proaspătă este 
spintecată cu voluptate de ur
mele schiorilor repezi, Pentru 
turistul adevărat anotimpuri
le nu iac decil să schimbe 
haina muntelui, să-i confere

o culoare sau alta, sau sâ-1 
modifice, să zicem, tempera
tura, direcția sau tăria vinlu- 
lui, apariția $/ larma precipi
tației. Elemente de decor ca
re reduc sau ampliiică gamu 
satisfacțiilor, căci pînă la ur
mii numai acestea rămin, pc

Iii, vă laie răsuflarea sau vă 
scoate lacrimi în ochi, după 
c.e itrcind buza muntelui, \ e- 
defi negurile lierbind in căl
darea glaciară deschisă din- 
tr-o dală la picioare ? N-ați 
savurai niciodată plăcerea de 
a vă „dezgheța" cu ceaiul

In
fe

stări, 
el,

Cumpăna
anotimpurilor

cure le încearcă neobositul 
călător pedestru.

Nu \ i se pare că nu numai 
zilele cu soare și cer senin 
petrecute pe creste, pol fi mi
nunate ? Ce-ati zice, de exem
plu, de-o zi mohorîlă cu ploa
ie măruntă și rece petrecută 
lingă focul mocnit din mijlo
cul stinei, in tovărășia numai 
(i baciului și a Clinilor lui. 
ascultind poveștile adevărate 
spuse cu \ orba simplă, bâlri- 
nească, tot despre munte, des
pre isprăvile lui. Sau ce \ â 
spune, să zicem, vintul nă- 
praznic care vă biciuie obra-

fierbinte, in bucătăria caldă 
și primitoare a cabanei, după 
ore întregi petrecute 
v ini, ploaie sau zăpadă 1

Dacă la toate aceste între
bări, și la alte asemenea, alt 
răspunde aiirmaliv, v-ați pu
tea numi cu adevărat priete
nul muntelui si veți li recom
pensați mult mai mult decît 
o pot spune turiștii de sezon, 
cei care urmăresc iutii, cu 
multe zile înainte de a por
ni, buletinele meteorologice, 
de altfel util de efemere...

In munți e încă iarnă. Aco
lo ea vine prima și pleacă ul-

In

lima. $i lotuși primăvara va 
Începe curind să dea și aici 
primele semne de viafâ; pîra- 
iele se i or dezgheța, riurlle 
iși vor umfla apele pe pante
le repezi, soarele torid va 
porni avalanșe in iureș ne
bunesc. Animalele muntelui 
coborite mult m pădurile si
gure de la poale vor începe 
să urce din nou. Eliberată din 
slrmsoarea zăpezii, iarba. în
gălbenită, iși va rccîștiga cu
loarea preferată, V erdcle va 
începe încet, dar sigur. să 
ciștige teren. Iu început, in 
mici insulițe, apoi in pete 
mari, alternate de pete de ză
padă. pînă cind petele albe 
vor deveni la rindul lor mici 
insulițe.

La cabane, grupurile in 
creștere sensibilă vor da pri
mele bătăi de cap cabanieri- , 
lor. Cărările, acoperite utila 
timp cu omăt, vor începe să 
iie din nou bătătorite, autobu
zele sau trenurile vor fi luate 
cu asalt, $i, printre toți. in 
vălmășagul care oarecum îl 
deranjează, va ii și el turis
tul neconvenționul, cel pen
tru care primăvara înseamnă 
doar schimbarea scenei

tslbzi despre... ilorl
Pc crestele imaculate ale Retezatului, duminică s-au întilnit. pe ici. colo iubitori ai 

naturii care, la un popas au imortalizat pe peliculă momentul. (Foto 1). în aceeași zi, jos, 
pr stadion o dispută între fotografi Colaboratorul nostru V. lordăchcscu l-a surprins pe 
fotoreporterul Ion Leonard in timpul cînd acesta aștepta (zadarnic) să se facă măcar un 
3—1 pentru Jiul. Dar, băieții n-au mai vrut (2). Luni, in cadrul campionatului de hand
bal al Liceului industrial minier anul 1II-C a cîștigat cu 10—9 in fața anului III-A. (3). 
Joi. emoții in premieră : examen la Centrul de perfecționare a personalului din 
M.M.P.G. (4). Intre timp, sus, in Paring au început universitarele Ia schi (5).

a

A

In pragul anului 2000 (III)
17—17.30. Destindere. Ia de 

la u>a ziarul comandat dimi
neața. consacrat, in afara unei 
pagini de succinte știri gene
rale. exclusiv temelor dorite 
de A.B. Ziarele personaliza
te sint produse pe cartiere 
dc către mașini electronice. 
Se spune că la congresul de 
etnografie, savanții s-au îm
părțit in două tabere : una 
susține că in decurs de zece 
ani culturile din ocean vor 
da o cincime din hrana ome
nirii. alta că obiectivul este 
realizabil numai in anul 
2015. A doua zi va cerc un 
ziar consacrat altor teme. în 
care va include istoria bici
cletei si rolul ei in viața o- 
mului.

17,30—18,30. Sosește nn iri
tat. un coleg cu care a făcut

serviciul militar împreună. 
S-au împrietenit in activita
tea plină de poezie din cea 
de-a treia etapă a proiectu
lui internațional de transfor
mare a deșertului. In cinstea 
Iu;, oferă o masă. A invitat 
și familia vecină, de aceeași 
virstă și preocupări. Gătesc 
toți împreună cinci minute. 
In timpul și după masă ci- 
•. >c poezii de Horațiu. A. B. 
proiectează, o dată cu poe
mele, combinații de segmen
ta și figuri geometrice, susți- 
nind că decorul acesta, în 
care predomină albul, negrul

și carminul, este cel mai a- 
decvat versurilor latine.

18.30—19. întreaga societa
te urmărește cu respirația 
tăiată, la televizor. recon
strucția unei drame cosmice: 
naufragiul unui grup. din 
care a putut fi salvată o bu
nă parte, grație eroismului 
unor oameni.

19—19,30. Conduce pe pri
etenul său aproape de stație.

Anticipație

vi
In felul acesta a împlinit ora 
zilnică de plimbat pe jos.

19.30—20. Rămas singur. 
A.B. iși desface din perete 
masa de atelier și lucrează la 
construirea unui aparat tele
fonic de buzunar, pe care-1 
montează singur, după sche
ma aflată în uz. Ocupația a- 
ceasta de muncă în atelier o 
practică de trei ori pe săp- 
tămînă și o găsește nu numai 
reconfortantă, dar de o ma
re utilitate pentru întreține
rea priceperilor fizice și in
geniozității mintale.

20—21. Duș și gimnastică. 
Aerul devine intens ozonat. 
Se încheie o zi de muncă ! 
Motoaseuza îi face un masaj.

21—21,30. A.B. se culcă. Ci
tește prin metoda rapidă un 
roman de două sute cinzeci 
de pagini din prima jumăta
te a secolului. Cartea este 
proiectată pe ecranul marc 
din dormitor, transmisă fi
ind, filă cu filă, de la biblio
teca sectorului. Preferă lite
ratură din jumătatea a doua 
a secolului al XIX-lea. Fiind 
ușor iritat. înghite o pastilă 
al cărei efect este un somn 
odihnitor. Cînd stinge lumi
na, dintr-un difuzor din per
nă începe automat transmi
sia „Marșului turcesc” de 
Mozart...

Ziua aleasă fiind în cursul 
verii, soția lui A.B.. biolog, 
este plecată în concediu ac
tiv. Se găsește pe ocean, pe 
un vas de pescuit, unde are 
un program de analize 
laborator, două ore pe 
Fata lor. se specializează in 
studiul istoriei și, este prac
ticantă la șantierul arheolo
gic al tineretului, in zona hi- 
tită din Asia Mică, iar băia
tul este in Carpați. unde fa
ce pur și simplu alpinism pe 
una din zonele menținute 
in stare naturală în acest 
scop. A.B. a vorbit de altfel 
cu ei in cursul zilei o dată 
sau chiar de două ori prin 
radiosateliți.

de 
zi.

Ne place să ne decorăm locu
ința cu plante și cunoscindu- 
ni-se această preferință, ni se 
oferă de multe ori in dar, flori. 
Este unul dintre cadourile cele 
mai apreciate și cu ocazia zi
lei de 8 Martie, florăriile au cu
noscut o animație neobișnuită. 
Sute de ghivece cu flori s-au în
dreptat spre casele noastre să 
ne înveselească cu un zimbet 
de prospețime. Dar, pentru a 
le menține cit mai multă vreme 
□ specțul inițial, trebuie să știm 
cite ceva despre îngrijirea lor. 
Cele mai obișnuite plante spe
cifice acestei perioade sint be
gonia, ciclama, zambila, primu
la. Begonia, preferă temperatu
rile sub 14 grade, dar se aco
modează bine și in apartamen
tele cu încălzire centrală. Are 
nevoie de multă apă și lumi
nă. Ciclama iși prelungește mult 
timp înflorirea, dacă i se asi
gură o temperatură intre 12 și 
15 grade. Iubește lumina, 
dar se acomodează și in locuri 
mai puțin luminoase. Udatul se 
va face cu economie, la două 
zile, pentru a menține pămin- 
lul reavăn, fără surplus de umi
ditate. La unele exemplare în
florirea poate să dureze două 
sau trei luni, după care urmea
ză o perioadă de repaus. Dacă 
frunzele se usucă, nu aruncați 
bulbul rămas in ghiveci. Udați 
in continuare, la 3-4 zile, și du
pă un timp o nouă generație 
de frunze și flori va apare. Un

se
83

„Performanță1* 
dezmințită 

Englezul Quin Pidronk 
lăuda că bea in fiecare zi
de cești cu ceai, pretinzîndu- 
se chiar și campion al lumii 
la „acest gen de sport". Zia
riștii, atrași de performanța 
extraordinară, l-au pus la în
cercare. După o zi petrecută 
alături de corespondenții de 
presă. Quin a fost declarat 
„mincinos și lăudăros" întru- 
cit nu a reușit să bea decît 
76 cești cu ceai.

REBUS • REBUS • REBUS • REBUS
ORIZONTAL: 1) în al șaptelea cer — Perdea

ua cerului : 2) Sint cu capul in nori ; 3) Unul ca
re ar putea face gaură-n cer — Cerul gurii ; 4) 
(ăzuți din cer: 5) Șrnecheraș — Elin — 
viațic medicală..............
Scaun pe patru 
Stropii din cer ; 
slava cerului — 
celui pe care parcă a căzut cerul — Cer (fig.).

\ I RTICAI. : 1) Cu o falcă-n cer și una in pă- 
mint (pl.) ; 2) Cer îfig. pl.) — Notă muzicală; 
3) Insulă in U.R.S.S. — Și-ar dori și cerul ; 4) 
\ țișni spre cer — Stabilită după.. soare ; 5) 
Corăbiile deșertului — întins in soare pentru 
bronzat : 6) De la cer la părnint (pl.); 7) Unul 
din fiii Cerului și al pămintului (mit.) — La a- 
pusul soarelui ! ; 8) Nuc fără coroană ! ; 9) Pină-i 
cerul si păminlul 10) Prinde zboruri in 
ter ; 11) Strigătoare la cer!

Zeno TURDEANU

Abre- 
(valabilă și-n cerul gurii) ; 6) 
picioare — Luate din cer! — 
7) 50 !’ — Boltă ; 8) Ridicare-n 
Tot din Moldova ; 9) O stare a

ORIZONTAL: 1)
Pinză rară; 2) Teme
rarul de demult — 
Textilist !; 3) Cu de 
toate — Plăcerea lui 
Grivei — Face com
parație; 4) E in frun
te — Un animal săl
batic african; 5) Un 
scurt serviciu; 6) Lu
ată prin surprindere 
din... două părți; 7) 
Gata, la urmă ! —
Cadru de prezentare 
a unor opere; 8) Pri
mul pe recepție — La 
răscruce de drumuri: 
9) De... legație — 
Termen de predare.

VERTICAL: 1) Ra- 
iu] florilor in iarnă 
— Vine cu mari gre-

cu... 
de 
cu

Ligamenteutăți: 2) Pe teren în 
primăvară — E 
baba; 3) Chestie 
moment — Dus
spatele; 4) Primăvara 
Pe alei — Participant 
activ al mișcării pro
gresiste din India; 5) 
In familie la țară — 
început de timpu
riu !; 6) Casă de vară 
la purtător — Susți
nătorul Iui Bachus; 
7) Diftong — Chestie 
de gust; 8) 
lemn — 
ghimpat; 9) 
părțeală — 
gura sobei.

ZAPADA
Frumoasă și seducătoare 
Zimbind în razele de soare 
Te uiți vrăjit căci, vorba aceea 
Iți fură ochii ca femeia.

Labă de 
Arbore...

I.a o
Spus

ini-
Ia

hm. NIC <>l XI

Cind vintul rece-i suflă-n față 
De-i noapte sau de-i dimineață 
Se-nvolbură și, vorba ceea ; 
Parcă e soră cu femeia.

ne părăsește 
reușește, 
căci vorba ceea :

Și totuși, cind 
Să lase urme 
Și.o regretăm 
Pătrunde-n suflet ca femeia !

Ei, lasă, nu mai bate șaua, 
Că sufletu-i curat ca neaua 1

M. MIRCEA

(Prin ligamentare veți obține
3 adjective, 4 substantive și-un 
diminutiv feminin)

Soluția careului 
apărut în pagina

„Magazin11 
anterioară

Orizontal : 1) BABA DO- 
CHIA 2) ANIVERSARE 3) 
TINERE VAR 4) R ERE

IA — I 5) 1P - ETILIC Ah) 
\OE - I TAIN 7) ÎMPA
CĂ NI A 8) PARASTAS 9) 
COVORAȘ IR 10) ISA 
EREZII.

doua viață

A murit veteranul 
elefanților 
din Kenya

Cel mai bătrîn elefant din 
Kenya, „Ahmed". a murit in 
Parcul național Marsabit din 
nordul țării de pe urma efec
telor secetei îndelungate. „E- 
roul național'* Ahmed, care a 
atins venerabila vîrstă de 
de ani, va 
Muzeul de 
Nairobi.

65 
fi expus împărat la 
științe naturale din

nis, 
cou...

Fără împușcături

amănunt important. Bulbul, ca
re seamănă cu o ridiche nu tre
buie acoperit cu pâmint. Zam
bila se simte bine la frig ca și 
la căldură, dar durata înfloririi 
variază după temperatura me
diului înconjurător. Cu cit este 
mai cald, florile se ofilesc mai 
repede. Deci este cazul să-i a- 
sigurăm un loc mai răcoros, e- 
ventual s-o mutăm noaptea in
tr-o încăpere neincălzită. Nece
sită udare zilnică, iubește umi
ditatea și lumina. Primula prefe
ră temperaturi intre 10 și 15 
grade, lumină bună dar umidi
tate scăzută. Trebuie udată cu 
zgircenie. In legătură cu udatul 
toate plantele de apartament 
preferă apa la temperatura ca
merei, deci nu prea rece.

EVA

%

s
s
§s
I 
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Kazahstan, pe o suprafață de aproximativ un milion 
cuprinzind munți, stepă și pustiu, a fost creată o zonă 

de protecție a faunei. Pe acest teritoriu trăiesc pînă la 100 
specii de animale prețioase și un mare număr de păsări, 
multe dintre ele pe cale de dispariție. In locurile unde tră
iesc au fost create porțiuni speciale semănate cu iarbă pen
tru hrană și culturi de cereale, iar în locurile lipsite de apă 
— depozite speciale eu hrană. Statutul de zonă interzisă pen
tru vînătoare a fost acordat acestei regiuni pînă în anul 
2000. Specialiștii consideră că aici va exista un număr sufi
cient de animale pentru vînat după anul 2000.

a anvelopelor
există ceva mai dezo

lant decît munții de anvelope 
de mașini aruncate la gunoa
iele din marginea 
Firma suedeză 
battringar~ a 
descoperit un 
va pune capăt

orașelor. 
..ABV Vagfor- 
anunțat că a 
procedeu care 
acestui specta-

încă 75 ani de masă copioasă
La parcul zoologic din Melbourne se află un papagal 

care se deosebește de ceilalți confrați ai săi prin faptul că 
pe numele său se află depusă la bancă o sumă frumușică din 
care i se plătește o „locuință** separată în incinta parcului 
și i se oferă o masă zilnică specială, inclusiv paharul de 
șampanie. Toate acestea sînt incluse in moștenirea lăsată pa
pagalului de recent-deccdata lui stăpînă. Ea a murit in vîr- 
stă de 90 de ani. iar papagalii, după cum se știe, trăiesc pînă 
la 100 ani. Papagalul in cauză abia a împlinit... 25 ani.

col. Firma propune nici mai 
mult nici mai puțin decît să 
se construiască din ele... dru
muri. Pentru aceasta, cauciu- 
<ul fărîmițat se amestecă cu 
pietriș și o masă de asfalt. 
Stratul de șosele obținut din 
acest amestec este foarte trai
nic. nu este influențat de mo
dificările de temperatură și 
permite o mai bună aderență 
a roților la asfalt.

Cei 2000

Proprietarul unui restau
rant din statul California a 
inventat un mijloc ingenios 
care să-i calmeze pe consuma
torii nerăbdători in așteptarea 
ospătarului. In meniul restau
rantului au fost tipărite... cu
vinte încrucișate. în fiecare zi 
altele, însoțite de o notă cu

rugămintea de a le dezlega 
pînă vine ospătarul. Dacă a 
reușit, consumatorul primește 
o recompensă-surpriză oferi
tă de conducerea restaurantu
lui. Urmarea! Clientela res
pectivului restaurant s-a... du
blat.

ȘAH 112)
Problema de mai jos a- 

parține valorosului problemist 
ploieștean prof. Constantin Bi- 
dulescu, care se înscrie pe o 
linie mereu ascendentă in a- 
cest domeniu. Datorită ta
lentului și calităților sale, el 
este intr-o continuă căutare de 
idei noi și originale.

Problema 
cimpuri de 
cu mat și 
moașe !

prezintă două 
fugă neprevăzute 
curse foarte fru-

„Joc aparent - 1.. Re6 2 Tc6 —
1.. Nc4 2 Dc4 -

1.. .De3! (am. 2 Tc5 -)
1.. . Rc4 (d7; d6) 2 Cb6 -
1... Nc4 2Ng2-
Am primit soluții corecte și

:ie la următorii cililori : N. 
Cristian (Rădoești — Teteor- 
inan), Constantin Țăranu (Bo-

tuș — Suceava), Andrei Ctor- 
daș (Arad) și Valentin Jurca 
(Mediaș — Sibiu).

Anunțăm pe toți amatorii 
de șah că vor întîlni alături 
de probleme și finalurj in
structive necesare pentru cu
noașterea elementelor strategi
ce și tactice ale șahului.

încă din 1824 A.D. Petrov 
spunea că „a ști să joci fina
lul înseamnă a ști să joci șah”.

Interesant este exemplul de 
ma> jos în care negrul nu poa
te cîștiga deoarece ambele sale 
figuri sini rău așezate, deși a- 
vantajul material este incon
testabil de partea sa.

DE EXEMPLU:
1... Tg2 2Thl -eTh2/Tal: sau
l . f, D + 2Tfl g2 3Tgl Thl 

4 Rf2, dacă 1.. g2 atunci 2 Rf2 
Rg4 3Ta4 4- Rg5 4Rgl sau 2.. 
Thl 3 Tgl ! Tgl 4 Rgl Rg3 pat.

P. GALGOCZI-'^7
■A.

Prof. Ion ROANGHE.ȘI

In Gruzia (U.R.S.S.) au fost 
înregistrați aproximativ 2 000 
oameni in vîrstă de peste 100 
ani. Majoritatea trăiesc în sa
te de munte și pe litoralul 
Mării Negre. Colaboratorii 
Centrului republican de ge
rontologie consideră că cele 
mai bune condiții pentru a a- 
tinge vîrstă lor se găsesc în- 
tr-o localitate situată la 500— 
1 500 m înălțime unde se intil- 
nește climatul montan cu cel 
marin.

Se remarcă faptul că toți 
s-au îndeletnicit încă din ti
nerețe cu o muncă fizică, nu 
fumează, și mănîncă așa cum 
mănîncă gruzinii — multe le
gume, fasolo, miere, grăsime, 
produse, lactate și beau în 
special lapte și vin natural 
din struguri.

Pe urmele 
căpitanului 

Drake
Francis Drake, piratul regi

nei Elisabeta, supranumit 
„gentlemanul norocos”, și-a 
cîștigat titlul de „sir* în ur
ma unor fapte nu prea ono
rabile săvirșite în slujba co
roanei. Nu o dată corabia lui 
Drake a trecui pe lingă țăr
murile Americii. Istoricii nu 
s-au pus însă de acord cu lo
cul unde ar fi putui să arun
ce ancora pentru reparații u- 
na din cele cinci corăbii — 
„Golden Hind" — cu care 
Drake a navigat spre țărmul 
apusean al Americii în 1579. 
Recent O. Nash. profesor la 
Universitatea din California, 
și arheologul W. Prichard au 
descoperit, la 10 mile nord de 
orașul San Francisco, un fort 
englez. După părerea savan- 
ților, el a putut fi ridicat doar 
de echipajul lui „Golden 
Hind”, cu 400 de ani în urmă. 
Pc locul săpăturilor, cerce
tătorii au descoperit bucăți de 
rășină asemănătoare cu rășina 
cu care încleiau marinarii, in 
secolul XVI, corpul navelor 
lor. \
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| mă rog, strimboți din năsuc ? 
’ Oare nu eu răspund de ma- 
I șină ? Păi dacă răspund, se 

ințelege că sint șeful ei. Și 
I oare nu tot eu răspund și de 
Iceea ce transport ? Păi dacă-i 

așa, e de la sine înțeles că 
pasagerii trebuie să binevoias- 

I că să lase la o parte ifosele 
• și să mă trateze ca atare ; 
Ica pe-un șef. Ca pe un șef 

al lor. Nu de alta, dar să nu

pe un 
autobuz'!

Am și eu in cop o păsări
că, așa cum fiștece om are 
cite una. Adică, mi-o venit 
sa mă fac șofer. Și m-am făcut. 
Nu, nu șofer de autoturisme, 
doamne ferește I Nu zic că 
nu m-aș simți bine intr-o 
,,Dacie"-1300, colea in foto
liu. lingă volan. Dar e al nai
bii de plicticos să stai de u- 
nul singur, ore întregi, in aș
teptarea șelului - in caz că 
ești al unei intieprinderi sau 
instituții - ori in așteptarea 
clienților dacă lucrezi pe un 
taximetru. Mie-mi place să 
fiu șofer pe autobuz, Io trans
portul urban in comun. Viață, 
neică, nu glumă, sa fii Io vo
lan pe-un autobuz! Șef ! Da, 
da, șef ! Ce, nu credeți ? V-o 
spun eu care de-o săptâmi- 
nd mi-am luot carnetul de 
conducere și tot de atunci am 
in primire un autobuz de toa
tă frumusețea. Fac cu el, du
pă orarul stabilit, curse pe un 
traseu destul de pitoresc. 
Doar la garaj am și eu șef. 
II văd insă numai cind iau ma
șina și cind vin cu ea înapoi. 
In rest, mi-s eu insumi șef 
peste mine, și nu numai peste 
mine ci și peste auto
buz și peste pasageri. De ce,

I mă înfurii, și știți că pomi și 
I șanțuri sint cu grămada de 

ambele părți ale șoselei, ori- 
I cind, dacă vreau, mă pot a- 
I bate nițel de la asfaltul dru- 
Imului. Cred că pricepeți ce 

vreau să spun, e un argument 
■ a-ntîia. Ei, ce ziceți, v-om con- 
I vins ?
' Privesc in oglinda din ca- 
I bina, de deasupra frunții, și 
I văd că-s
I din autobuz, ba nici ii

’.. i ziî .in,-

tixite toate locurile 
’ in pi

cioare nu mai ai unde să 
stai. Imi place însă că pa- 
sagerii-s cuminți ca niște șco
lari disciplinați. Mai ciripesc 
ei — ce să le faci I - sint 
bine-dispuși după o noapte 
de somn, abia așteoptă să 
ajungă la slujbă. Frumos din 
partea lor ca se grăbesc 
D'aia, nici eu nu-mi pot per
mite să zăbovesc prea mult 
la opriri. Ce, mai e timp să 
aștepți pînă cind cite un gu- 
ră-casco să-și croiască drum 
cu cootele și cu genunchii ca 
să ajungă in mașină ? Să 
fim serioși 1 N-au decît să 
stea atirnați pe scoră ca niș
te debrețini. Și pornesc brusc, 
să ciștig timp. Vreo cițiva din 
mașină, luați prin surprinde
re, se răstoarnă peste ceilalți 
apoi ăștia peste alții, incit văd 
prin oglindă cum pasagerii 
tâlăzuiesc cind incinte cind 
înapoi, cind peste cei din 
dreapta și peste cei din stingă 
așezați in fotolii, iar prin re
trovizoare observ doi inși gata 
să-și ia zborul de pe scară, 
Ce oameni, măi frate I Nici 
să călătorească-n mașină nu 
știu. Pun o frînă ce nu s-a 
mai pomenit pe Valea Jiului. 
Am văzut prin oglindă cum 
i-au sărit unui tip ochelarii 
pe tenul subțirel al unei ti
nere elegante. Știam că după 
noua tălăzuire din outobuz se 
putea stirni foarte repede o 
furtună. Dar pentru un șofer 
care știe cum să-și păstreze 
singele rece, cum să fie auto
ritar, cum să-și domine pasa
gerii e un fleac să potolească 
spiritele, să prevină furtuna. 
Glasul meu răsună cu putere 
de tunet deasupra tuturor :
- S-a blocat ambreiajul I 

Dar, să-i liniștesc, am adău
gat : in cinci minute pornim !

Am coborit cu niște scule, 
prefăcindu-mă că mă grăbesc 
din cale-afară să remediez 
defecțiuneo, și după ce tre- 
băluiesc eu la ambreiaj sub 
privirile admirotive ale 
citorva pasageri strimb din 
nas ca și cum cevo n-ar fi to
tuși in ordine. Dau fuga vi
zavi la tutungerie, imi iau zi
arul și pachetul de
(pentru covrigi o să am

tutun. ’ 
W — eu I 

grija să mă opresc la intoor- | 
cere) inii fac apoi iar apari- 
țio lingă mașină, intr-un mi- I 
nut termin ce am de termi- 
nat (adică ducerea de nas a I 
pasagerilor), mă sui la volan ' 
și, cu o țigară intre dinți, | 
dau bici cailor-putere ai mo- | 
torului. Ce fain merge ma- | 
șina și ce fain se risipesc | 
rotocoalele fumului meu de . 
țigară peste capetele zecilor I 
de pasageri atit de cuminți • 
la locurile lor I Nici unul nu I 
mai scoate o vorbuliță mă- I 
car. Cred și eu I Doar le sint I 
ca un șef și mi se cuvine | 
respect din partea lor. ■

Ei. ------
să fii 
Aici 
autoritate.
metru, 
oferi ? 
atiteo 
mea I

ce ziceți ? Nu-i grozav 
șofer pe un outobuz ? 

simți că te bucuri de 
pe cind un toxi- 

bunăoară, ce-ți poate 
Nici a suta ;>a::e din 

distracții. P'onoarea

Pt. conformitate 
NICOLAE POP



DUMINICA. 17 MAATIE 1974 3

Aprovizionarea locurilor de muncă din subteran 
In dezbaterea comuniștilor

La sectorul IV al E. M. Lupeni :

O propunere a prins viață
Experiența a demonstrat 

că atunci < ind fronturile de 
lucru din subteran sint apro- 
viriuinuc ritmic cu materia
lele necesare, rezultatele ob
ținute de brigăzile de miner; 
sini dintre cele mai bune

O bună perioada de timp 
greutățile au persistat in 
aprovizionarea loturilor de 
muncă din cadrul sectoru
lui IV al minei l.upeni. la
tă de ce, într-una din ședin
țele biroului organizației de 
bază a fost omisă propune
rea de a se forma o echipă 
de aprovizionare care sâ 
distribuie brigăzilor mate
rialele primite. Se asigură 
în acest fel utilizarea mai

bună a timpului do lucru de 
ătre formațiile do mineri. 

Ca urmare a acestei pro
puneri. conducerea sectoru
lui a organizat formația dr 
lucru profilată pe aprovizio
nare. Sub conducerea co
munistului Mihai Covaci e- 
chipa urma sâ distribuie a- 
batajclor — urmărind în
deaproape operațiunile din 
ciclu aflate în lucru — lemn 
rotund si jumătăți, cheres
tea. plasă de sîrmă etc. În
ceputul activității acestei 
formații a fost bun. Prime
le concluzii privind activi
tatea echipei fiind favorabi
le. s-a hotârit creșterea nu

mărului componenților săi 
de la 3 la 8 și plasarea in 
două schimburi.

Ch urmare a muncii bune 
desfășurate de comuniștii 
Mihai Covaci, Ghcorghc Bu- 
zilă. Jenicft Pascalu. de ute- 
< ișlii luliu Palfi si Victor 
Mărcii a devenit un fapt o- 
bișnuit ca la sosirea la locul 
de muncă minorii sft aibă 
asigurate toate condițiile 
pentru desfășurarea unei ac
tivități rodnice.

Ion MONDOCA.
miner șef de brigadă 

la E. M. Lupeni

In bună măsură, amuzantă 
este comedia lui Edmond Ke- 
osnîan. Regizotul armean nu 
este pentru noi un necunos
cut. Au rulai pe ecranele 
noastre. pînă in prezent, pa
tru pelicule semnate de el: 
„Unde eș:i. Maxim?*. ^Bu
cătăreasa". „Răzbunătorii" și 
-Voile a\ enturj ale răzbună
torilor'',

„Bărbații" este o comedie 
inspirată din actualitate, o 
parafrază a eternei teme a 
timidității îndrăgostitului ce 
nu îndrăznește să-și mărturi
sească dragostea alesei inimii 
sale. Strămoșul ilustru al per
sonajului sfios și, din această 
pricină, tras oarecum pe st oa
ră. este bineînțeles Cyrano de 
Bergerac. Ar ii insă deplasai 
să căutăm corespondente mai 
accentuate intre t mărul șofer 
de taxi din Erevan și eroul 
năsos al lui Rostand. Simili
tudinile se opresc la nivelul 

,( larii de inhibiție provocată 
de o fată frumoasă, stare ce-1 
'împiedică pe Aram (așa se 
numește personajul principal 
a! comediei) sâ-i spună stă- 
pîneî inimi; sale, clar și răs
pica! : «Te iubesc.’ Puncl I"

Edmond Keosaian are o ca
tegorica înclinație pentru ex
ploatarea qui-pro-qui-ului. Or, 
rilmul abundă in situații baza
te pe procedeul binecunoscut 
al qui-pro-qui-ului. Aici ne 
gindim înainte de 'oaie la 
găselnițele celor trei prieteni 
devotați, porniți să rezolve

R B A T
dilema lui Aram Dar, cum de 
regulă se intimplă in comedii, 
ideile „salvatoare" au un e- 
tecl in\ ers celui scontat și 
se produce nelipsita brambu- 
reală. Schema tipologică a fil
mului esle de asemenea, cu
noscută. Pe de o parte este 
dată o iată frumoasă dar cu 
sloi de gheată in locul inimii,

CARNET 
CINEMATOGRAFIC
//Z///////Z/ZZ//Z/Z/////////Z/Z///ZZZ

pe de altă parte un linăr han
dicapat de tot felul de com
plexe. Și cum se intimplă de 
obicei, ciștigălor va ii al tre
ilea. un șmecheros ferchezuit, 
conversind facil in mal multe 
limbi.

Filmul arc la acest capitol 
un accent satiric, ridicînd în 
dărătul ietei un grafios strip 
al infamiei. Cinstii vorbind îl 
merită cu prisosință, deoarece 
i i căpșorul e; frumos nu prea 
și-au găsit ioc discernămîntul 
și sentimentul autenticei va
lori, Dacă vrem, Karine, stu
dentă la conservatorul din E- 
revan este arhetipul (ba, 
chiar... arhetipal) acelor tete 
care nu se dau in vint după 
o inimă sinceră și caldă, in 
schimb sini făcute praf de 
nodul impecabil al cravatei 
ca\ oierului șleiuit. Și in ochii

I I
acestor iote oricum un ghid 
turistic poliglot este mai șic. 
mai așa și pe dincolo decil 
un șofer de taxi.

Noroc că Aram iși revine 
destul de repede din decep
ția provocată de Karine, ca- 
nalizindu-și sentimentele în- 
tr-o direcție in care ele sint 
apreciate și bine primite. In 
iinalul declarai idilic, Aram 
se inloarce in Caucdzul natal, 
așteptat fiind — cu credin
ța caracteristică unui alt soi 
de tete decit cel reprezentat 
de Karine — de \ echea prie
tenă din copilărie.

Dincolo de povestea ușor 
convențională dar îndeajuns 
de spumoasă, cu întorsături 
rezolvate in limitele hunului 
gust. Ulmul ne oferă imaginea 
seducător de frumoasă a ce
lui mai vechi oraș din Uniu
nea Sovietică. Erevan. Opera
torul Nikolai Vasilkov fil
mează inspirat edificiile pito
rești. celelalte elemente ale 
decorului caucazian superb.

Arme i Djigarhanian. Mgher 
Mkrteian, Azal Șerenț, Ave
tik Ghevorkian, Arem Aiva
zian și Alia Tumnian evo
luează in film cu bună dispo
ziție.

Muzica lui Robert Amirha- 
nian ne amintește de Leila 
Abașidz.e intr-un vechi Ulm 
intitulat „Libelula".

„Bărbații" este o peliculă 
deconectantă, un bun prilej 
de amuzament.

Al. COVACI

Viitorii specialiști în fața
unor înalte exigențe

profesionale și civice

denților institutului de mine 
rezultate deosebit de valo
roase în pregătirea profe
sională. nefimd admisă nici 
o concesie față dc superfi
cialitatea în pregătire. Com
ponentă a conștiinței înain
tate și a spiritului de res
ponsabilitate. prezentarea la 
posturile obținute prin re
partizarea în producție, la 
terminarea studiilor, consti- 
tue un exemplu edificator al 
atitudinii cu adevărat comu
niste a proaspeților ingineri 
față dc răspunderile ce. le 
revin în muncă. In societate

Dezbaterile și 
Plenarei vor face, 
obiectul plenarei 
consiliului A.S.C. 
tut care se 
miercuri.

Participarea responsabilă 
împreună cu toți oamenii 
muncii la făurirea societății 
socialiste, acreditează siu- 
dențimii aprecieri deosebite 
în contextul efervescenței 
politice actuale. In acest 
sens noul drum deschis stu
denților și tinerilor uteciști 
dc Plenara comună a C.C. 
al U.T.C. 
constituie 
comuniste
re din țara noastră. Momen
tul oferă motive in plus dc 
exigență] ..sporită politicO-i- 
dcologică, profesional-științi- 
fică din partea celor 
punzâtori de activitatea 
donților minieri.

• tn cadrul unei seri de
dicate literaturii a avut ioc 
o interesantă și fructuoasă 
intîlnire intre studenții pe- 
troșăneni și 8 reprezentanți 
ai condeiului dr la Asocia
ția scriitorilor din Timișoara.

Umorul este prezent la 
clubul studențesc, prin ex
poziția de caricaturi a stu
dentului Zoltan Klralv din 
anul lf electromecanică.

1 .Â . Ă k 1

Iubitorii teatrului au a- 
vut prilejul Să asculte o pre
zentare a „Teatrului lui

V;

hotăririle 
de altfel, 
lărgite a 
din insti- 
desfâșura

Breviar

(Urmare din pag. 1)

— Cu ce produse culinare 
vâ așteptați, dimineața la des
chidere, clienții ?

— Cu tot ce le putem oieri 
și in continuare. Le aducem 
de la Tic-Tac. imediat după 
ora 7...

...Așa ar trebui să se intim- 
plo. Dar nu-i așa ! Do la bu
fetiera Savina Popescu șj de 
la bucătăria „Tic-Tac"-ului a- 
flâm că, uneori. preparatele 
care ar trebui să constituie 
gustarea de dimineață (micul 
dejun) sosesc mult mai tirziu. 
Cițiva clicnți (Vasile Miron. 
Fuliu Sabâu. Gheorghe Toma 
ș.a.) acuză lipsa de varietate 
a, preparatelor oferite si insu
ficiența celor care de obicei 
..trec- rapid. întrebat asupra a 
ce mai are nevoie localul pen
tru a-și spori desfacerile, res
ponsabilul Voicu Ungur v „ca
tegoric și foarte precis- in a- 
firmații • ..Rom. rachiu alb. 
vodcă". (Toate la... micul de
jun). Ce să mai comentăm ?...
• Bufetul ..Jiul" (unitatea 

nr. 3). Altă bombă. Nerenta- 
bilă insă (370 000 lei sub pla
nul vinzârilor pe 1973 !). Per
sonalul : 14 oameni (..Au mai 
fost două fete, dar au plecat" 
— ne spune r< sponsabilul. Va
sile Șerbuj deservesc acest 
local, poate cel mai reprezen
tativ pentru modul cum nu 
trebuie sâ fie primiți consu
matorii in alimentația publi- 
'•ă din Petroșani. Dezordine, 
lipsă țoală de curățenie. (De ce 
nu e controlat exigent pe li
ni do igienă? n.n.). gălăgie, 
scandaluri. Ca și la «Zori de 
zi" și aici persoanele în stare 
de ebrietate sint servite cu... 
înțelegere. Producția proprie 
(oare, de ce o mai numim așa. 

’din moment ce e adusă de Ia 
restaurantul „Carpați". unde 
în fond ar trebui sâ fie și În

registrată ?!) se vinde, in li
nele zile, doar de— 1 500 lei. 
La ora vizitei noastre, bufetie
ra Ecatcrina Miclăuș „pur și 
simplu nu avea ce face. in 
timp ce barmana Angela Pă- 
lăuceanu era ocupată „pînă 
peste cap". Perspective, inten
ții de viitor ? Dăm cuvîntul 
responsabilului ; ..Dacă am 
primi mai mult rachiu alb, 
rom, drojdie, ar merge mai 
bine. Vom introduce o serie 
de mîncăruri mai ieftine, la 
prețuri convenabile". Sâ fa
ceți concurență restaurantului 
„Carpați". de vizavi ? Între
barea noastră rămine fără

priviri (vorbele se terminase
ră). Ospătară Margareta Fisch- 
ter ridică din umeri a nepu- 
ță (-Ce să le fac ?..."). Exact, 
ce să le mai faci, cind i-ai 
„turtit" de. tot ?

★

Ne oprim aici. Despre alte 
..bombe", cu altă ocazie. O în
trebare ne apare, acum, imi
nentă : „Ce facem cu aceste lo
caluri construite parcă la... 
cererea insistentă a adepților 
convinși ai lui Bachus ? Con
tribuie ele la „ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii" ? Este respectată aici

„Bombele" 
să fie reprofilate !

răspuns. E greu să-ți închipui 
că poate fi ceva mai ilar !
• Terasa ..Minerul" (unita

tea nr. 1). Cele două încăperi 
tip vagon (supranumite „tune
lul timpului", și nu doar pentru 
că. printr-un difuzor e trans
misă zilnic ostentativ clienților 
spre audiere melodia ..Opriți 
■.impui") a'i fost deservite luni 
de zile in șir de... 9 oameni. 
Și se făceau curent vinzări de 
sub 1 000 de lei pe zi ! „Cind 
ani venit eu aici, cu o lună in 
urmă — spunea responsabila 
unității. Mariana Oiță — nu 
se vindeau mai mult de 20 de 
mici pe zi. lcum a început să 
meargă mai bine" Iluzii ! Și 
acum, alcolul continuă să ră- 
mină „mare și tare". La o 
masă. în „tunel", ascunși de 
priviri, trei indivizi turmen
tați abia se mai înțelegeau din

legea comerțului interior? Sâ 
dăm. de această dată, cuvîntul 
directorului întreprinderii. 
Constantin Secarea : .Trebuie 
să le reprofilăm. In trimes
trul al 11-lea, la ..Zori de zi" 
vom instala o secție de auto
servire (..Bomba- insă va con
tinua să rămină „in picioare"
— n.n.): asupra bufetulu* 
„Jiul" vom mai reflecta, iar 
terasa ..Minerul" e... terasă, 
deci grădină de vară (ce-a fost 
pe timpul iernii nu contează !
— n.n.). Vom reprofila în acest 
an mai multe unități".

E și cazul '. Pierderilor cu 
care lucrează aceste unități li 
se adaugă altele, mult mai 
mari : venituri împuținate în 
familii, oameni in concedii 
pentru incapacitate tempora
ră de muncă etc. etc. De ce ? 
De ce toate acestea ? Pinâ și 
responsabililor restaurantelor

T.C.M.M.
ȘANTIERUL «VALEA 3IULUI"
_________________ PETROȘANI

Atrage atenția lucrătorilor 
de pe șantiere și loturi că le 
revine ca obligație să cunoas
că și să respecte cu strictețe in 
activitatea zilnică normele de 
tehnică a securității muncii, 
instrucțiunile referitoare la a- 
ceste norme și legislația mun
cii.

Muncitori construc
tori și inontori !

Nu pierdeți nici o clipă din 
atenție fapiul că orice acci
dent de muncă este generat, 
in primul rind do indisciplina 
în muncă, do nerespectarea 
normelor dr protecție a mun
cii. întârzieri, nerespectarea in
dicațiilor specifice locului de 
muncă și altele. Se ajunge ast- 
rfd la accidentare;! celor in 
auză șj a celor din jur. pru- 
rindn-se totodată pagub. 
ateriale și chiar pierderi de 

vieți omem-ști.

lată citeva dintre principa
lele prevederi ale normelor de 
protecție a muncii obligatorii 
a se respecta in timpul pro
gramului de lucru pe șantiere :

> trebuie să se poarte cas
ca de protecție;

< să se întrebuințeze cen
tura de siguranță, in cazul u- 
nor lucrări la înălțime;

♦ să se asigure schele cu 
parapcț i. Este interzisă aglo
merația oamenilor și depozi
tarea materialelor de con
strucții pe schele sau poduri 
auxiliare;

< să nu se blocheze căile 
de acces la punctele de lucru 
cu diferite materiale:

< transportare -i mărfurilor, 
a bateriilor do acumulatori 
indiferent d< numărul lor, se 
va face cu cărucioare specia
le:

> s uleie ■ i uneltele de ori
ce categorie și pentru orice 
întrebuințare trebuie să fie m

perfectă stare și să corespun
dă caracterului lucrărilor ce 
sint executate:

< este interzisă coborirea 
materialelor (pietre brute, că
rămizi etc) în groapa de fun
dație sau in șanț prin arun
carea lor de sus;

< muncitorii care execută 
lucrări cu var nestins măci
nat. este necesar să fie supuși 
unui examen medical special, 
care se va repeta ulterior la 
f; ec a re șase lu n i;
• ♦ se interzice legarea cu 
sîrmă a conductelor de motor 
pe șanțurile pompelor. Aceas
ta se va face numai cu ajuto
rul unei brățări strinsă cu 
buloane:

< executarea lucrărilor de 
zidărie la înălțimi, trebuie să 
v- facă numai pe schele regu
lam, ntare și îngrădite:

< nu se admite circulația 
pe ziduri, ci numai pe schele 
sau eșafodaje;

Moment însemnat în via
ța întregului tineret al țârii. 
Plenara comună a C.C. al 
U. T. C. și a consiliului 
U.A.S.C.R., desfășurată r 
cont la București, aduce în 
prim plan sarcini noi în 
pregătirea viitorilor specia
liști. Prin prisma acestor 
noi orientări, reprezentanții 
studențimii din Petroșani au 
îmbogățit cu măsuri adecva
te activitatea universitară a 
tinerilor din Valea Jiului. 
De altfel, acest lucru a fost 
evidențiat și de șeful dc lu
crări ing. llie Rolunjeanu, 
președinte al C.U.A.S.C. din 
institutut, care a subliniat 
sarcinile de marc importan
ță ce revin studenților mi
nieri în perioada imediat 
următoare, în lumina hotâ- 
ririlor plenarei. Așa cum se 
afirma în telegrama adresa
tă C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui Nicolac Ceaușescu, „por
nind de la marile răspunderi 
încredințate de partid orga
nizației revoluționare a line- 
retuiui, de programul ideo
logic al partidului, plenara 
a stabilit ca organizațiile 
U.T.C. și asociațiile stu
denților comuniști să-și in
tensifice întreaga activitate 
dc educarea tinerei genera
ții în spiritul cultului pen
tru muncă, pentru dezvol
tarea conștiinței sale socia
liste.

Educația prin muncă 
pentru muncă se Va concre
tiza la Petroșani prin par
ticiparea directă a studen-

ie

ților în acțiuni de sprijinire 
a producției la minele din 
Valea Jiului. Apropierea și 
conlucrarea permanentă a 
studențimii cu ceilalți ute- 
ciști dm intrepriiidcrile și 
instituțiile din municipiu 
și județ constituie o normă 
fundamentală in modelarea 
profilului profesional și mo
ral al tînărului dc astăzi.

Recentele chemări la în
trecere profesională lansate 
de la nivelul anilor de stu
diu exprimă convingător 
ideea că cei ce învață în 
amfiteatrele Petroșaniului se 
vor strădui să obțină un 
procent deosebit de ridicat 
privind promovabilitatea e- 
xamenelor din sesiunea mai 
— iunie a. c. Noua optică 
dc exigență deosebită, de 
depășire a stărilor de auto- 
mulțuinire, aduce stu

cu C.U.A.S.C.R. 
garanția devenirii 
a generației line-

O'Neill**, 
sistentui 
Zamfir.

făcută dp către a- 
universitar Ida

rnai des în decorul• Tot 
primăvăratec se înregistrea
ză agitația salopetelor al
bastre în imprejurirnilr in
stitutului. Studenții iși pre
gătesc viitoarele locuri de re- 
crcere și plimbare, in ulti
ma săptămină preslîndu-se 
peste 250 ore de muncă pa
triotică.

• Recenta intîlnire intre 
tinerii ingineri din Vale și 
cei care se găsesc in faza 
întocmirii proiectelor de di
plomă a fost deosebit de in
teresantă pentru toți cei pre- 
zenți și nu mai puțin utilă 
pentru prefigurarea primilor

Ion Gif DI AC
student

Dorel Popa 
student

„Tic-Tac" (Theodor Crăciun) 
sau „Carpați" (Augustin Juga- 
ru) le apare ca inoportună, de
ranjantă „concurența- vecini
lor lor. care zilnic le oferă ..pe 
tavă" indivizi, aprinși de Tilqp- 
ol, scandalagii care le deterio
rează prestigiului unităților, 
oricum altfel văzute de consu
matori. Nu ne vom mai referi 
la pierderile despre care a_ 
minteam mai sus. Sint inesti
mabile și... la nivelul de înțe
legere al oricui. Punem, pen
tru aceea, punct și cerem, in 
numele opiniei publice cinsti
te. corecte REPROFILĂRI A 
tuturor unităților nerentabile 
sursă de comportări necivili
zate, dc mari pierderi mate
riale și spirituale ! Cerem res
pectarea ad literam a Legii co
merțului interior! Dorim să 
fie asigurată diversificarea u- 
nităților, extinderea ..lacto-ve- 
gutarienelor" (la unitatea nr. 
81 din Piața Victoriei se vin
de de 110 000 lei pe lună), a 
unităților cu autoservire, ce
rem desființarea tuturor așazi- 
selor bufele, înființate cindva 
strict doar pentru desfacerea 
alcoolurilor!... Trebuie să în
țeleagă toți lucrătorii din co
merț, dar înainte de toate con
ducerea rețelei prea bogate a 
alimentației publice că vre
mea „bombelor" a apus. Exis
tă in acest sens măsuri stabi
lite de Comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal. 
De ce „nu se vede" că ele se 
aplică, tovarășe director ? Așa 
cum s-a scris — și nu o dată — 
responsabilii din subordine se, 
plîngeau la toată lumea de lip
sa... băuturilor „tari". Și dacă 
la crama „Odobești" ceream 
„să fie schimbat ceva", acum 
o spunem deschis — păcat că 
nu s-a ințeles printre rinduri 
— trebuie schimbată optica 
despre alimentația publică, 
dar mai ales despre client.

< descolăcirea și îndrepta
rea oțelului pentru armături 
trebuie făcute pc un teren dc 
lucru separat și imprejmuA:

> este interzisă ținerea cu 
mina a barelor mai scurte de 
30 de centimetri la stanța ac
ționată cu motor, pentru a se 
evita prinderea mîinii in 
timpul tăierii:

< înainte dc începerea tur
nării betonului, maistrul sau 
șeful șantierului osie obligat 
să controleze modul dc folo
sire șj consolidare a cofraju- 
lui, rezistența schelelor de 
susținere și a podinei de lucru;

< sc interzice utilizarea 
pigmenților vătămători sănă
tății oamenilor: minium dc 
plumb, galben dc crom, oxid 
sau acetat de cupru și altele 
— la prepararea mortarelor 
colorate necesare lucrărilor' 
de tone uit;

< dacă in încăperile în ca
re Se execută vopsirea cu 
vopsele pe bază de apă se 
găsesc conductori electrici sub 
tensiune aceștia vor fi deco
nectați înainte dc începerea 
lucrului;

sc interzice prezența oa
menilor în încăperile proaspăt 
vopsite cu vopsea pe bază de 
ulei sau alte nitrolacurj, înain
te ca acestea să se fi uscat:

< este interzisă cu dusă- 
virșirc repararea, curățirea și 
ungerea agregatelor, mașinilor 
și mecanismelor in timpul 
funcționării acestora;

ACORDUL
(Urmare din pag. 1)

— Es(e vorba de un co'n- 
tract-angajament. De aici re
zultă și avantajele pentru 
formație, izvorite din obliga
tivitatea respectării clauze
lor prevăzute în contract de 
către fiecare clin părți. în ca
zul nostru lotul, prin relația 
cu șantierul și beneficiarul 
asigură livrarea ia timp a u- 
tilajului, a confecțiilor meta
lice a sculelor și materiale
lor necesare, iar noi, stimu
lați de cișligul pe care-1 pu
tem obține, realizăm pro
ducții mai mari, scurtăm ter
menul de execuție, punem 
accentul pe calitate. Așa s-a 
intimplat dealtfel in februa
rie in cadrul echipei noas
tre, care și-a depășit norma 
de muncă planificată și a 
devansat cu două zile terme
nul din graficul de execu
ție".

Un aspect care ne-a reți
nut cu osebire atenția l-am

pași 
lor.

in muncă a absolvenți-

• La București reprezen-
lanți ai au parlicipat
la un colocviu cu redacția 
revistei „Viața studențească", 
in scopul îmbunătățirii mo
dului de reflectare a activi
tăților studențești in pagini
le revistei.

finalitatea 
practică, activitățile vo- 
luntar-patriotice au o 
influență hotăritoare in 
educarea în spiritul eti
cii muncii a viitorilor 
ingineri.

GLOBAL IN CONSTRUCȚII
surprins în discuția purtată 
cu Marin Pctrișor, șeful unei 
echipe de electricieni din ca
drul lotului Petrila al
T.C.M.M. Intîlnindu-1 la
punctul de lucru T. D. nr. 7 
a puțului 2 est al E.M. Petri
la șeful echipei ne-a relatat: 
„Se lucrează mai corect du
pă părerea mea, referindu-ne 
Ia munca în acord global. 
Formația iși cunoaște în de
taliu îndatoririle ce le are, 
membri ei sint convinși că in 
funcție de calitatea execu
ției vor putea sau nu obține 
„garanția" — acea parte bă
nească reținută pînă la re
cepția finală. Așadar, răs
punderea e sporită, știind că 
măsurarea muncii se face de 
mai multe ori atît in cursul 
execuției cit și la 
finală a lucrării".

In februarie, pe întregul 
șantier al T.C.M.M.
lizările de producție cit și 
procentul salariaților cu
prinși in sistemul perfecțio-

nat de organizare și remune
rare a muncii în acord glo
bal au sporit. Acum, este de 
datoria factorilor tehnici de 
conducere și decizie ai șan
tierului, a conducătorilor de 
loturi și a tehnicienilor- 
normatori de la loturi să a- 
sigure creșterea necontenită 
a numărului salariaților cu
prinși în acord global, 
cale dintre cele mai eficien
te pentru creșterea responsa
bilității fiecărei formații de 
lucru, a fiecărui membru al 
colectivelor de constructori 
în direcția intensificării rit
mului de execuție la obiec- 
tdvele de investiții.

recepția

atît rea-

Anunț dc familie
Soțul, fiica și fiul precum și întreaga familie a re

gretatei Maria Oros mulțumesc din inimă tuturor ce
lor care au fost alături de ei în clipele dc grea încer
care ale despărțirii dureroase de iubita lor soție, ma
mă și fiică.

MICA PUBLICITATE
VIND mașină tricotat — Lupeni. Smîntoancă Leon, str. 

Mureșului 27.

CASA de vinzare la preț convenabil, trei camere, două 
intrări, hol, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, grădină. Str. 
Stadionului 26 Lonea.

Atenție sporită mă
surilor de prevenire a 
accidentelor prin elec
trocutare !

Electricienii și ceilalți mun
citori de pe șantier, din cadrul 
loturilor au obligația de a res
pecta normele dc protecție a 
muncii la lucrările în instala
țiile electrice. Iată cîteva din 
interdicțiile referitoare la a- 
cest gen de lucrări :

— instalațiile electrice tre
buie executate numai cu res
pectarea prescripțiilor tehnice 
și normativelor in vigoare:

— tablourile electrice obli
gatoriu trebuie asigurate cu o 
carcasă cu cheie, pentru a nu 
fi accesibile oricui;

— este interzis a se lăsa 
cablurile electrice de alimen
tare cu energie electrică întin
se pe jos in zona de circula
ție, neprotejatc;

— nu este permisă folosirea 
de conductori electrici agâțați 
pe pereți (liță, cordoane, sîrme 
etc.);

— electricienii sini obligați 
să întrebuințeze mijloacele in
dividuale de protecție ca : 
platforme izolate sau grătare, 
cămăși de cauciuc, galoși, șo
șoni și cizme de cauciuc izo
late:

— este cu desăvîrșirc inter
zis a se atinge firele de bran
șament sau conductorii lini
ilor electrice aeriene, chiar da

că sint căzuți la pămînt !
Responsabilitatea respectării 

normelor de protecție a mun
cii și tehnicii securității o au, 
potrivit instrucțiunilor în vi
goare, cei ce organizează, con
trolează și conduc procesul de 
producție cit și toți muncito
rii la locul lor de muncă. Cei 
care sc fac vinovați de neres
pectarea acestor norme vor 
fi făcuți răspunzători pe linie 
administrativă sau juridică, in 
conformitate cu legile în vi
goare. încălcarea sau neres
pectarea acestor norme nu 
poate fi justificată prin necu
noașterea lor.

Normele dc protecție a 
muncii nu sint limitative. Con
ducerile șantierelor sint obli
gate sâ întocmească instruc
țiuni dc protecție a muncii 
pentru orice mașină, utilaj sau 
proces tehnologic nou ce se 
introduce in lucru.

Muncitori, tehnicieni 
și ingineri constructori, 
rețineți !

Nerespectarea disciplinei in 
muncă dă loc la grave acci
dente. atrăgînd după sine 
scoaterea salariaților din pro
ducție. aducind daune grave 
întreprinderii, procesului de ' 
muncă.

Respectînd normele de teh
nică a securității și protecție 
a muncii, puteți evita orice 
fel de accident.

Nlcu Rusu. în vîrstâ de 
26 de ani. angajat la E.M. 
Petrila ca vagonetar a sus
tras du la locul de muncă 
un număr dc 6 capse elec
trice pentru pușcat. Dispa
riția acestor accesorii ex
plozive a fost repede sem
nalată și organele dc mili
ție le-au găsit la perchezi
ția efectuată la domiciliul 
hoțului. A fost condamnat 
la 2 luni închisoare pentru 
furt din avutul obștesc și 
pentru infracțiunea dr ne- 
respcclare a regimului ma
teriilor explozive. \vînd 
încă o condamnare du 7 lu
ni la activ, tot pentru furt 
(dar cu pedeapsă grațiată) 
acum va 
luni de închisoare, 
pentru 
dorit ! 
plinit .

ispăși în total 9 
Capse 

amorsai exploziv a 
Și dorința i s-a îm- 
acum e ..... în aer" !

N. GHI.RGHIN
judecător

Recidivă
lăcătuș la 
arul Live-

I’odaru. 1
Dilja. sectorul 
este una și aceeași

Ion
E.M. 
zeni, 
persoană care in luna oc
tombrie 1973 a mai apărut 
în acest colț dc pagină pen
tru faptul că, turmentat 
fiind, după ce a ieșit du la 
crama „Odobești” a lovit 
mai mulți cetățeni aflați in 
stația de autobuz, fapțâ 
pentru care a fost condam
nat la 2 luni închisoare.

In scara de 10 martie 
a. c., aflindu-se in rus' Gi
rantul „Parîhgul" din Petro
șani. s-a dat clip nou in 
spectacol, și numai inter
venția promptă a organe
lor de ordine a făcut ea 
scandalul provocat de acest 
huligan să fie întrerupt. De
sigur că acum, fiind în 
recidivă, legea va fi mult 
mai aspră cu el.

Paznicul furat

de... somn
Fiind angajat în calitate 

de paznic la Fabrica de 
produse lactate Livezcni. 
Aurel Munteanu era cum 
nu se poate mai ...lipsit de 
vigilență. Și nu'că ar fi 
vrut el să fie așa dar, ori
cum. un om cind doarme 
nu poate ști ce se întîmplă 
în jurul lui. Așa s-a intîm- 
plat și în 28 februarie a. c.. 
cînd după ce trăsese cîteva 
duști de râch'.u s-a culcat 
și, dacă nu-1 sculau oame
nii miliției, se trezea doar 
la venirea schimbului. De 
un lucru era el sigur : even
tualii hoți aveau ei grijă 
să nu-J trezească. S-a mai 
ales in plus cu ceva : o a- 
mendă. Face. Ce va zice 
însă conducerea fabricii 
despre asemenea respectare 
a prevederilor Decretului 
303/1972. privind organiza
rea, asigurarea și executa
rea pazei bunurilor din 
incintă ? Vrem să știm și 
noi.

Cpt. Toma FALON

CENTRUL
DE CERCETĂRI

PENTRU SECURITATE
MINIERA

PETROȘANI
angajează

• un conducător auto 
pentru microbuz

Informații suplimentare se primesc la (Com
partimentul personal al instituției din str. Dr. 
Petru Groza nr. 32 — 34.

INSTITUTUL DE MINE 
PETROȘANI 

ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de 

LABORANT 
în ziua de 28 martie 1974.

Condi(iile de ocupare a postului sint 
cele prevăzute de Legea nr. 12z1971.

Cererile de înscriere la concurs se vor 
depune la biroul plan, salarizare, personal 
al Institutului de mine Petroșani, telefon 
11050 — 11051.
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului 

de Administrație al Concernului

„Wolkswagen"
(Urmare din pag. 1)

La întrevedere au partici
pat tovarășii Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului dc Stat. Ion Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor dc mașini grele.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu oaspetele asupra unor

probleme privind cooperarea 
intre întreprinderile spociali- 
z.'tc românești și Concernul 
„Wolkswagen”. Subliniindu-se 
largile posibilități în acest 
sens, a fost exprimat intere
sul comun pentru promovarea 
cooperării reciproc avantajoa
se în domeniul construcțiilor 
dc mașini, in cadrul unor re
lații economice bilaterale de 
lungă durată.

Interviul lui Aristides Pereira acordat
ziarului algerian „El Moudjahid“

încheierea dezbaterilor
în Comitetul O. N. U.

privind
NAȚIUNILE 

gerpres). — 
tocmit di sec 
O.N.U.. se fa< 
prinderea unor 
partea comunității internațio
nale „în direcția unei armonii 
rasiale adevărate și durabile 
între toate popoarele".

După ce sînt menționate 
progresele înregistrate pe ca
lea lichidării discriminărilor 
rasiale. în mesaj se aprecia
ză câ, în acest domeniu, mai 
există multe de făcut. întru
cât .. în multe zone ale lumii 
prejudiciile rasiale persistă.

UNITE 16 (A- 
Intr-un mesaj în- 
cretarul general al 
ice apel la între- 

eforturi din

provocînd umilințe și mize
rie'. Condamnînd discrimina
rea rasială sub toate formele 
sale Kurt Walheim aprecia
ză câ. aceasta este total con
trară spiritului zilelor noastre 
și reprezintă o sfidare la 
adresa tuturor normelor de 
relații civilizate între ființe
le umane.

Mesajul urmează sâ fio ra
diotelevizat cu ocazia celei 
de-a 13-a aniversări a inciden
telor sîngeroase din 21 martie 
1961. dc la Sharpcvillc. cind 
un număr de 72 de cetățeni 
de culoare au fost uciși 
poliția sud-africană.

de

O declarație a purtătorului 
de cuvînt al Al. A. E.

al R. D Vietnam

PRIMUL MINISTRU AL IN
DIEI, Indira .Gandhi, și-a dat 
acordul pentru dizolvarea A- 
dunârii Lcgilative a statului 
Gujarat, această măsură fiind 
menită să pună capăt nemul
țumirilor violente care au iz
bucnit aici în urmă cu mai bi
ne de două luni și care s-au 
soldat, pînâ acum, cu aproape 
o sută do morți.

sa

pentru decolonizarereira a relevat că la aceste 
succese politico militare Se a- 
daugă și cele obținute pe plan 
diplomatic, 82 do țări recunos
când noul stat al Republicii 
Guinea-Bissau, caro a cerut 
admiterea sa în sinul Organi
zației Națiunilor Unite, El a 
subliniat, de asemenea, că a- 
ceste succese diplomatice sînt 
susținute prin reprezentarea 
Guineei-Bissau în sînul instan
țelor internaționale. „Noi sîn
tem acum — a spus secreta
rul general al P.A.I.G.C. — al 
42-lea membru al Organizați
ei Unității Africane, sîntem 
membru al F.A.O. și am cerut 
admiterea noastră in cîteva or
ganisme specializate ale O.N.U. 
In acest mod. sperăm, puțin 
cite puțin, sâ ne afirmăm su
veranitatea noastră internațio
nală".

In legătură cu situația din 
Insulele Capului Verde, Aristi
des Pereira a spus că și aici 
se întărește munca politică. 
„Abordăm cu optimism — a 
declarat el — noua fază a lup
tei din această zonă".

AI.GER 16 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. lones- 
cu. 
viu acordat ziarului algerian 
..El Moudjahid”. Aristides •Pe
reira, secretar general al 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau si 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). a subliniat că, 
după șase luni dc la procla
marea Republicii Guineca-Bis- 
sau. tînârul stat se structu
rează. sc pun bazele unei dez
voltări economice și sociale 
planificate a țării. El a arătat 
că preocuparea actuală a sta
tului este de a da o formă 
mai organizată sectoarelor eco
nomice și sociale, cu ajutorul 
O.N.U. și al altor țâri, și tot
odată de a ameliora calitatea 
muncii în ramurile producti
ve. „In ce privește agricultu
ra. do exemplu. — a spus A- 
ristides Pereira — noi căutăm 
să obținem recolte sporite 1^. 
culturile dc bază și. în primul 
rînd. la orez, și să diversifi
căm, în același timp, produc
ția agricolă a țârii”.

Crearea noului stat no per
mite să găsim mijloacele și 
asistența tehnică necesară. Pe 
planul educației, îmbunătăți
rea. organizarea, metodele și 
mijloacele dc formare a tinere
lor cadre. în ce privește să
nătatea publică, nu sîntem dc- 
cît la începutul 
noastre, urmi nd ca 
luni să se opereze 
considerabile și în 
tor. Pe planul

transmite: Intr-un inter-

legi sînt promulgate. în același 
timp, se structurează aparatul 
nostru judiciar.

Rcfcrindu-se la lupta de o- 
liberarc a tuturor teritoriilor 
țării, secretarul general al 
P.A.I.G.C. a arătat că forțele 
colonialiste pierd din ce în 
ce mai mult teren. Războiul 
este, de acum înainte, purtat 
pe fluvii, care sînt de o im
portanță vitală pentru tabere
le fortificate portugheze. „In 
ultimul timp — a spus el — 
noi am redus activitatea duș
manului pe fluvii. După Gui- 
ledj, o altă tabără — Copa. dc 
aceeași importanță strategică, 
a fost eliberată dc ctirînd. Ta
băra de la Copa este situată 
in regiunea Bafata-Gabu. A- 
ceasta este cea mai vastă re
giune dominată de portu
ghezi. Mai importantă însă 
este acțiunea noastră politică 
care sc desfășoară in această 
zonă- Imbinînd acțiunea mili
tară. cu cea politică, noi sîn
tem siguri de reușită în aceas
tă regiune".

In continuare. Aristides Pe-

NAȚIUNILE UNITE 16 —
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie
transmite : Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare și-a înche
iat dezbaterile generale asu
pra situației din teritoriile a- 
flate sub dominația colonialiș
tilor portughezi, prin adopta
rea unui proiect de rezoluție 
supus aprobării de un grup de 
16 state.

Rezoluția — care exprimă 
concluziile esențiale ale dez
baterilor și sintetizează pro
punerile dc măsuri avansate 
de cei peste 20 dc delegați 
căre au luat cuvîntul în ca
drul acestora — reafirmă 
dreptul inalienabil al popoare
lor Angolei și Mozambicului 
la autodeterminare și inde
pendență, precum și legitimi
tatea mișcărilor de eliberare 
națională din aceste teritorii. 
In același timp, documentul 
condamnă guvernul Portugali
ei pentru refuzul de a se 
conforma rezoluțiilor perti
nente ale O.N.U. și îi cere să 
pună capăt imediat războaie
lor coloniale și tuturor acte-

lor de represiune îndreptate 
împotriva popoarelor 'angolez 
și mozambican.

Totodată, rezoluția lansează 
un apel către toate guvernele 
statelor, către Organizația Na
țiunilor Unite și Organismele 
sale, să acorde un ajutor ma
terial politic și moral sporit 
popoarelor Angolei și Mozam- 
bicului, in special zonelor eli
berate. și cere acelor state 
membre ale N.A.T.O.. care a- 
cordă ajutor militar, econo
mic și financiar regimului do 
la Lisabona să înceteze acest 
sprijin.

In încheiere, documentul a- 
trage atenția Consiliului de 
Securitate asupra situației ex
plozive din teritoriile coloniale 
portugheze și subliniază ne
cesitatea urgentă că acest for 
însărcinat cu responsabilități 
speciale in menținerea păcii 
și securității lumii să ia mă
suri eficiente pentru a deter
mina Portugalia să transpună 
rapid în viață prevederile De
clarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor 
popoarelor coloniale.

MEDICUL BRITANIC
FELSTEIN apreciază. într-un 
articol publicat într-un ma
gazin do specialitate, că sin
gurul remediu împotriva sfo
răitului îl constituie, astu
parea urechilor cu ceară.

AU LUAT SFÎRȘIT săpătu
rile unui tunel lung de 18.7 
km. care leagă march insulă 
japoneză Honshu de insula 
Kyushu, din extremitatea de 
sud a arhipelagului nipon.

I

și

GUVERNUL M \LAYEZIAN 
a luat hotărîrea de a revizui 
acordul cu companiile petro
liere străine, pentru asigurarea 
unui control sporit al statului 
asupra bogățiilor țării.

în același timp, se preco
nizează crearea primei com
panii petroliere malayeziene. 
corporația comercială Pernas 
avînd în plan construirea ce
lei dinții uzine pentru prelu
crarea petrolului.

Ceremonia instalării 
noului 

președinte
Harold Wilson

al Braziliei „Guvernul laburist nu se vaconsultativă dc la Paris a ce
lor două părți sud-vietnameze 
a protestat, la rîndul său. îm
potriva livrării avioanelor 
„F-5”. menționînd că patru 
aparate de acest tip se și află 
in Vietnamul de sud.

(Agerpres). — 
cuvînt al Mi-

16 
dc
Afacerilor Externe 

Vietnam a dat pu
blicității o declarație de pro
test în legătură cu faptul câ 
S.U.A. livrează forțelor ar
mate alo administrației de la 
Saigon avioane militare „F-5” 
mult mai moderne decit cele 
aflate în prezent în .dotarea ar
matei saigoneze. In declarație 
se arată că este vorba dc o 
încălcare a Acordului de la 
Paris privind Vietnamul, care 
permite înlocuirea armamen
tului părților numai cu arme 
cu caracteristici similare celor 
existente.

★
Un reprezentant al delega

ției Guverhului Revoluționar 
Provizoriu ai Republicii Viet
namului de sud la conferind

HANOI 
Purtătorul 
nisterului 
al R.D.

—<—
Luptele

din
Cambodgia
PNOM PENH 16 (Agerpres).

— Puternice lupte au fost 
semnalate, sîmbătă. în mai 
multe provincii cambodgiene
— transmite agenția U.P.I, 
Patriot!i khmeri au atacat, 
in zori, poziții inamice situa
te la numai 5 kilometri dc 
centrul capitalei provinciale 
Takeo. Presiunea asupra ora
șului Takco s-a intensificat, 
începind de joi, cind două a- 
vanposturi lonnoliste au fost 
luate cu asalt de patrioți. De 
asemenea, au izbucnit lupte 
la Kompong Cham, la nord- 
est de capitală, precum și în 
apropierea orașului Near Ou- 
dong, situat la peste 20 km 
nord-vest de Pnom Penh.

Continuă sâ se afle sub pu
ternica presiune a forțelor pa
triotice și orașul Kampot, în
cercuit de la 1 martie.

Simbătă. patrioții au des
chis focul asupra unor poziții 
lonnoliste de-a lungul șoselei 
nr. 5. care leagă Pnom Pen- 
hul de provincia Battambang. 
principalul furnizor de orez 
al țării.

activității 
în cîteva 
schimbări 
acest sec-

justiției, noi

ORIENTUL APROPIAT
• Intensă activitate diplomatică • Duel de 

artilerie intre forțele siriene și israeliene

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Ministrul dc externe 
al Israelului. Abba Eban. a- 
flat intr-o vizită în Statele 
Unite, s-a întâlnit din nOu. vi
neri după-amiază, cu secreta
rul de stat. Henry Kissinger, 
cu care a discutat, timp dc 
cîteva ore, despre negocierile 
in vederea dezangajării forțe
lor armate israeliene și sirie
ne. După întrevedere. Eban a 
exprimat speranța că aceste 

innegcScicri vor avea loc 
cursul lunii martie.

AMMAN 16 (Agerpres). 
Bahjat El ~
Cabinetului regal de la Am
man, și Moneim El Rifai. con
silier al regelui Hussein, și-au 
încheiat vizitele întreprinse în 
Kuweit. Qatar și Liban, întor- 
cindu-se la Amman. In cursul 
turneului lor. ei au remis con
ducătorilor din țările vizitate 
mesaje din partea suveranu
lui iordanian cu privire la si
tuația actuală din lumea ara
bă și la punctul de vedere al 
guvernului de la Amman asu
pra unor aspecte ale acesteia.

Talhouni. șef al

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Regele Hussein al 
Iordaniei, aflat, dc la începu
tul acestei săptămîni, într-o 
vizită oficială în Statele U- 
nite, a declarat. vineri, la 
Clubul național al presei, câ 
pacea în Orientul Mijlociu 
este imposibilă fără retragerea 
Israelului din toate teritori
ile arabe inclusiv din Ieru
salimul arab, ocupate înce- 
pînd de la războiul din 1967. 
..Pentru Iordania, ca și pen
tru Egipt și Siria, scopul prin
cipal al participării lor la con
ferința de pace de la Geneva 
constă în a obține pacea prin 
evacuarea tuturor teritoriilor 
pierdute în 1967 și încă ocu
pate dc Israel".

BRASILIA 16 — Corespon
dentul Agerpres. Valentin Pă- 
unescu, transmite : in capitala 
braziliană a avut loc. la 15 
martie, ceremonia oficială 
instalării noului președinte al 
țârii. Ernesto Geisel. și a vice
președintelui Adalberto Perei
ra dos Santos,, desemnați de 
scrutinul electoral din 15 ia
nuarie pentru următorul man
dat constituțional de cinci ani.

La ceremonie au asistat, de 
asemenea, membrii celor 89 de 
delegații străine sosite la Bra
silia în vederea acestui eve
niment. Din Republica Socia
listă România, la solemnitate 
a participat o delegație con
dusă dc tovarășul Ștefan Pe- 
lerfi. vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Imediat după rostirea jură- 
mîntului și semnarea docu
mentului sesiunii. senatorul 
Paul Torres, președintele Con
gresului Național, i-a declarat 
instalați în înaltele funcții pe 
președintele Geisel și pe vi
cepreședintele Pereira dos 
Santos, mulțumind, totodată, 
delegațiilor străine pentru par
ticiparea la această sesiune 
festivă.

Vineri, președintele Brazili
ei, Ernesto Geisel. a primit de
legația Republicii Socialiste

a

România, condusă de Ștefan 
Peterfi. vicepreședinte al Con
siliului de Stat.

In cadrul întrevederii, con
ducătorul delegației române a 
înmînat președintelui Brazi
liei mesajul președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

In aceeași zi. președintele 
Ernesto Geisel a primit la Pa
latul Planalto delegațiile stră
ine participante la ceremonia 
instalării.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației române a trans
mis noului președinte al Bra
ziliei. în numele președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. felicitări, împreu
nă cu urări de sănătate și 
succese in exercitarea înaltei 
responsabilități cu care a fost 
investit, exprimînd, totodată, 
convingerea că bunele 
turi dintre România și 
lia se vor dezvolta în 
pe multiple planuri.

Președintele Ernesto 
sel. mulțumind pentru 
țările primite, a rugat 
transmise președintelui
Nicolae Ceaușescu urările sale 
de sănătate, de noi succese în 
activitatea sa și a poporului 
român.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul. vineri seară, 
la o reuniune politică organi
zată în localitatea High Wy
combe. situată în apropiere de 
Londra, primul ministru al 
Marii Britanii. Harold Wil
son. a atras atenția că. în ca
zul 
va

în care guvernul laburist 
fi înfrînt, luni, în CameraUn nou valîn Irlanda

Comunelor, cu prilejul votului 
asupra programului său eco
nomic. va organiza noi ale
geri. „Guvernul laburist nu 
se va alia cu conservatorii...“ 
„Sîntem convinși că alegătorii 
vor ști cum să răspundă da
că vor fi chemați din nou la 
urne" — a adăugat Harold 
Wilson.

POTRIVIT UNUI COMUNI
CAT OFICIAL DAT PUBLI
CITĂȚII LA ALGER. într< 19 
și 21 martie sc va reuni în 
capitala algeriană, la nivelul 
miniștrilor afacerilor externe, 
Biroul țărilor nealiniate, al
cătuit din cei 17 membri, de
semnați de cea de-a, patra con
ferință la nivel înalt a acestui 
grup de state.

de violentede Nord
rapor- 
Brazi- 
viitor

Gei- 
felici- 
să fie

BELFAST 16 (Agerpres). — 
După cum transmit agen
țiile de presă, un nou val de 
violențe a fost semnalat, vi
neri, în Irlanda de Nord. O 
serie de atentate petrecute 
în centrele urbane, cît și în 
regiunile rurale ale provin
ciei. s-au soldat cu moartea 
a două persoane în localitatea 
Dugannon, din comitatul Ty
rone, și a unei a treia persoane

TEL AVIV 16 (Agerpes). — 
In cadrul vizitei întreprinse 
în Israel, cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky. conducătorul 
delegației Internaționalei So
cialiste, a avut o nouă rundă 
de convorbiri cu primul mi
nistru Golda Meir Cu acest 
prilej, au fost abordate. cu 
precădere, probleme privind 
posibilitățile de soluționare 
pașnică a situației din Orien
tul Apropiat, in vederea insta
urării unei păci trainice in 
regiune.

DAMASC 16 (Agerpres). — 
Intre forțele siriene și israe
liene dc pe înălțimile Golan 
s-a declanșat, sîmbătă dimi
neața. un duel de artilerie, 
transmite agenția France Pres
se, citind un comunicat mili
tar sirian. Comunicatul, pre- 
cizînd că schimbul de focuri 
continua simbătă după-amia- 
ză, arată că forțele israelienc 
au incercat să consolideze po
zițiile lor avansate în sectorul 
central al sectorului și armata 
siriană a ripostat pentru a 
contracara aceste încercări.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — 
Schimburi de focuri de artile
rie între forțele israelienc și 
siriene au avut loc. sîmbătă, 
pentru a cincea zi consecutiv, 
a anunțat un purtător de cu
vînt israelian. El a declarat 
că artileria siriană a deschis 
focul asupra pozițiilor israeli- 
ene avansate, ceea ce a atras 
riposta artileriei israeliene.

Atmosferă încordată în
LISABONA 16 (Agerpres). 

— In situația de criză creată 
în Portugalia de așa-numita 
„afacere Spinola- se înregis
trează. în ultimele zile, noi 
mișcări. îndeosebi după hotă
rîrea recentă a guvernului 
privind demiterea generalilor 
Francisco de Costa e Gomez, 
șeful Marelui stat major și 
Antonio de Spinola. adjunct 
al șefului Marelui Stat Major.

După cum se știe, actuala 
criză a fost declanșată de vîl- 
va stîrnită în urma publică
rii volumului ..Portugalia și 
viitorul". în care autorul, ge
neralul Spinola, fost guverna
tor și comandant militar în 
Guineea-Bissau în perioada 
1968—1973, prezintă dificultă-

tile uriașe create Portugaliei 
de războiul colonialist din A- 
frica și conchide că soluția 
militară a devenit o imposi
bilitate, întrucît forțele popu
lare nu vor putea fi înfrînte.

In ultimele zile, măsura gu
vernului privind demiterea 
celor doi generali a provocat 
o puternică stare de nemulțu
mire in rîndul forțelor armate 
și al unor pături ale populați
ei. După cum relatează agen
ția France Presse, în noaptea 
de vineri spre sîmbătă. la ca
zarma ..Belem”, din Lisabona, 
a avut loc o reuniune a ofițeri
lor simpatizanți ai generalului 
Spinola, după ce. anterior, la 
Colegiul militar din capitală, 
se desfășurase o ceremonie de

DUMINICĂ, 17 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Capcana: Republica: 
Fantoma lui Barbă Neagră; 
PETRI LA : Antoni u și Cleo- 
pa’.ra: LONEA — Minerul: 
Jandarmul la Dlimbare : A- 
NTNOASA: Șapte zile; VUL
CAN : Șapte zile; LUPENI 
— Cultural : Marele vals; 
Muncitoresc: Conspirația; U- 
RICANI : Mafia albă.

LUNI, 18 MARTIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Bărbații: Republica: 
r i-:- Jl: PETRILA : Anto- 
niu și Cleopatra; LONEA — 
Minerul : Ucideți oaia nea
gră: VULCAN : Raportul a- 
P'ntul i LUPENI — Cul
tural : Pisica junglei: Munci
toresc : Conspirația: 
CÂNI: Mafia albă.

mandăm pentru azi; 8,05 I- 
lustrate muzicale; 9.00 Ora 
satului; 10,00 Antologie lirică 
XXX; 10.10 Muzică ușoară:
10.45 Muzică corală: 11,00 
Radiomagazinul femeilor: 
11.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat- 12,00 De toate pentru 
toți; 13.00 Radiojurnal: 13.15 
Secvențe sonore; 14.00 Unda 
veselă: 14.30 Pagini din ope
reta „Secretul lui Marco Po
lo" de Lopez: 15.00 Buletin 
de știri; 15,05 Muzică ușoară:
15.45 Sport șj muzică: 18,15
Muzică populară; 18.40 O 
nestemată a Renașterii muzi
cale; madrigalul: 19.00 Ra
diojurnal; 19,15 Tangouri ce
lebre; 19.30 Romanțe; 20.00 
Estrada duminicală: 22.00 
Radiojurnal; 22,10 Panora
mic sportiv: 22.30 Din opere
le lui Meyerbeer: 23.00 —
5.00 Estrada nocturnă.

DUMINICA, 17 MARTIE
DUM1NICA. 17 MARTIE
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Concertul dimineții : 7.00 Ra
diojurnal; 7.30 Avanpremie
ră Radio-TV; 8.00 Vă reco-

8,30 Deschiderea programu
lui. Gimnastică pentru 
toți.

Cravatele roșii.
Film pentru copii. Co
moara din 13 case. E- 
pisodul VII.
Viața satului.
Ce știm și cc nu știm 
despre...
Bucuriile muzicii.

12,30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. Spi

cuiri din sumar : „Ce 
vrăji a mai făcut ne
vasta mea" ; Pe valea 
Tîrnavelor cu Ansam
blul „Doina Tîrnave
lor" din Sighișoara ; 
Spectacolul lumii vă
zut de loan Grigores- 
cu. Orele lașului. Emi
siune realizată de stu
dioul de Radiotelevizi- 
une-Iași.

15,00 Magazin sportiv,
16.40 Film serial. Eneida (III).
17.40 Cîntare patriei. Con

curs coral interjude- 
țean. Participă : Corul 
liceului „Nicolae Băl- 
cescu' din Craiova. 
Corul Universității 
București, Corul ostă
șesc al Regimentului

de gardă. Corul Cămi
nului cultural Ardusat, 
județul Maramureș, co
rul Căminului cultural 
Buteni, județul Arad. 

18.55 Publicitate.
19.C0 Lumea copiilor. Năz

drăvanii... la școală.
19,30 Telejurnal. Săptămîna 

politică internă și in
ternațională în imagini. 
Reportajul săptămînii. 
Ștafeta.
Cu buzunarele goale, 
dar cu inima plină. Co
medie satirică. Premi
eră pe țară.
Al 24-lea Festival 
muzică ușoară ^ie 
San Remo.
Telejurnal. Sport.

20,00 Ancheta TV. Răspun
suri și răspunderi (I). 
Trecătoarea tinerețe...

20.40 Povestea unui cîntec. 
Orația de nunfcp. Ilus
trare din Ținutul Pâ- 
durenilor în comuna 
Ghelar. satul Ruda.

20,55 Revista literar-artisti- 
că TV. Nevoia de sati
ră.

21.40 Film artistic — Prima 
mea reprezentație de 
beneficiu.

22,15 24 de orc.

Portugalia
decorare a celor doi generali 
demiși, organizată de Asociația 
foștilor elevi ai acestei institu
ții militare.

Incercînd să calmeze at
mosfera încordată, premierul 
Caetano a rostit, vineri după- 
amiază,' un discurs în care a 
făcut apel la unitate și încre
dere în conducătorii țării, a- 
firmînd că guvernul este hotă- 
rit să dea dovadă de fermitate 
și să continue linia politică 
anterioară.

Pe de altă parte, în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă, 
a avut loc o reuniune de ur
gență a miniștrilor armatei și 
internelor, precum și a altor 
conducători militari, în care 
s-au examinat măsurile de 
menținere a ordinii. S-a decis, 
între altele, reluarea stării de 
alertă, decretată pentru a tre
ia oară în cursul unei săptă
mîni, unitățile militare fiind 
consemnate în cazărmi.

Agențiile de presă relatea
ză că ofițerii care simpatizea
ză cu generalul Spinola au di
fuzat clandestin un manifest 
care critică politica colonialis
tă a Portugaliei în Africa.

în localitatea Magheraflet.
Tot în' comitatul Tyrone, 

violența a luat forma unor 
ciocniri armate. între un grup 
de polițiști și necunoscuți în
armați.

Intr-o localitate din apro
pierea graniței cu Republica 
Irlanda, un grup de 10 per
soane înarmate au imobilizat, 
în plin cîmp. două trenuri de 
pasageri — Belfast—Dublin și 
Dublin—Belfast — care au 
fost atacate simultan. După 
ce călătorii au fost obligați 
să părăsească vagoanele, s-a 
încercat amplasarea unui 
număr de bombe, care însă 
nu au fost detonate.

ȘEFUL STATULUI MALI, 
colonelul Moussa Traore, a i- 
naugurat, la Bamako, cea de-a 
doua reuniune a Comitetului 
permanent interstatal de luptă 
împotriva secetei din regiunea 
Sahelului, din care fac parte 
Volta Superioară. Mauritania. 
Niger, Senegal, Ciad, Gambia 
și Mali.

UN PURTĂTOR DE CU
VINT AL JUNTEI MILITA
RE CHILIENE a anunțat câ 
Jose Toha fost ministru al- a- 
facerilor interne și al apără
rii în guvernul președintelui 
Salvador Allende a fost găsit 
mort într-o încăpere a spita
lului militar din Santiago de 
Chile, în care era internat. Po
trivit declarației purtătorului 
de cuvînt, care a calificat de
cesul drept o sinucidere. Jose 
Toha a fost găsit spînzurat.

20.00

20.20

21.45 de
la

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
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Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon ; 11662.

SPOR T

16.30 Emisiune în limba ma
ghiară.
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junglei.
19.30 Telejurnal.
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PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE . Vremea se 
menține umedă, cu cer va
riabil. Precipitații locale sub 
formă de ploaie. Vint slab 
din sectorul sudic..

Mt'NCHEN 16 (Agerpres). — 
In Localitatea
Bad Neuheim s-a r___
meciul revanșă dintre selec
ționatele de hochei pe gheață 
ale Poloniei și R.F. -Germa
nia. Hocheiștii vest-germani au 
terminat învingători cu sco
rul de 10—6 (3—1. 1—3. 6—2).

In prima partidă, disputată 
la Garmisch Partenkirchen. 
scorul a fost egal : 1—1.

vest-germană
disputat

16 (Agerpres). —
5 schiori sovie-

MOSCOVA
Un grup de _ _____ ____
tici a străbătut. în 56 de zi
le. 4 500 kilometri pe traseul 
Usti — Kamenogorsk — Mos
cova. Acest neobișnuit „raliu" 
pe schiuri a fost organizat de 
ziarul „Komsomolskaia Prav
da".

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Semifinala turneului candida- 
ților la titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici 
Tigran Petrosian și Viktor 
Korcinoi se va disputa, cu în
cepere de la 12 aprilie. în sa
la teatrului din Odesa. care a- 
re o capacitate de 1 150 de 
locuri.

Sîmbătă în cadrul etapei a 
20-a a campionatului categori
ei A de fotbal s-au disputat 
două meciuri. Pe stadionul din 
Giulești, Rapid n-a putut în
vinge pe Steagul Roșu Brașov 
cu care a terminat la egalita
te : 1—1 (1—1). Au marcat An- 
ghel (minutul 16) și Neagu 
(minutul 40). care a adus ega- 
larea echipei feroviare. La A- 
rad. U.T. Arad a dispus cu 
1—0 (0—0) de Steaua, Unicul 
punct al jocului a fost marcat 
do Broșovschi în minutul 76.

SANTIAGO DE
(Urmare din pag. 1)

intreprinderile orașului.
Organizați in microbrigăzi, 

muncitorii constructori ai carti
erului respectă consemnul : ni
meni nu părăsește microbriga- 
da după ce primește un apar
tament nou. Toți continuă lu
cru cu convingerea că și cei
lalți tovarăși de muncă - fie 
ei membri ai microbrigăzilor 
sau nu - trebuie ajutați să-și 
construiască o locuință confor
tabilă. In felul acesta se pun 
bazele unei mari familii, in ca
re oamenii sînt cu adevărat 
tovarăși de munca și viață. 
Microbrigăzile reprezintă o înal
tă școală profesională in care 
mulți dobindesc o meserie de 
reală importanță pentru Cuba 
socialistă - meseria de con
structor.

Situat in partea de nord-est 
a orașului, pe locul vechiului 
cătun San Pedrito, car
tierul „Jose Marti“ cu blocu
rile sale multicolore, cu spa
țiile și zonele verzi amenajate 
in locuri de joacă pentru co
pii prefigurează un oraș mo
dern al viitorului, in care fru
musețea, munca și educația au 
coordonate comune.

Primele fundamente 
fierului „Jose Marți" 
puse in 1965. Și, ca 
început, au existat și
Construirea primului bloc a du
rat un an. După aceea, intr-un 
interval de cinci ani, au fost 
ridicate 75 de blocuri. Din 1971, 
cind au început sâ funcționeze 
microbrigăzile de construcție, 
noile edificii au apărut intr-un 
ritm alert. Astăzi, noul cartier

ale căr
au fost 
in orice 
greutăți.

CUBA
numără 12 500 locuitori. Miine 
- 50 000.

Constructorii se angajează 
pentru acest an, cind se impli* 
nesc două decenii de la asal
tul asupra cazărmii Moncada, 
să construiască in „Jose Marti" 
incă 673 apartamente, constru
irea unui centru comercial 
pentru deservirea a 7 000 de 
locuitori și construirea unui 
semi.internat cu 1 200 locuri 
pentru copiii de școală prima
ră.

Planul de perspectivă al ora
șului prevede construirea unei 
fabrici de instalații sanitare, a 
unui combinat de mobilă, a u- 
nci policlinici și a unui super- 
magazin care vor contribui la 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale celor 50 000 locuitori, 
cifră ce reprezintă a șasea 
parte din populația actuală a 
orașului Santiago de Cuba.
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