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o Strădanii rodnice in muncă

In ziua de 13 aprilie 1974. a 
avut loc ședința Consiliului de 
Miniștri. Pe baza concluziilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. la Consfătuirea cu activul 
de partid și de stat din minis
tere și instituții centrale, s-au 
examinat sarcinile ce revin gu
vernului, ministerelor și celor
lalte organe centrale pentru 
îmbunătățirea în continuare a 
activității economice și socia
le.

în cadrul ședinței s-au anali
zat, pe bază de bilanț, rezul
tatele activității economico-fi- 
nanciare obținute în 1973 și în-

deplinirea planului național u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială pe primul trimestru al 
anului 1974.

Consiliul de Miniștri a apre
ciat pozitiv rezultatele obținu
te în îndeplinirea planului și 
a stabilit măsurile ce urmea
ză a fi luate de ministere, cen
trale. întreprinderi pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe 
cel de-al doilea trimestru, asir 
gurarea tuturor condițiilor 
pentru îndeplinirea integrală 
a planului pe 1974 și pregăti
rea planului pentru anul 1975, 
în vederea înfăptuirii înainte 
de termen a planului cincinal.

In continuare. Consiliul de 
Miniștri a dezbătut activita
tea de protecție a muncii des-

fășurată în 1973 și a hotărît ca 
Ministerul Muncii, celelalte 
ministere, cu sprijinul Uniunii 
Generale a Sindicatelor, să ac
ționeze cu mai multă exigență 
pentru realizarea programelor 
de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă, întărirea ordinii și 
disciplinei în respectarea nor
melor de protecție a muncii 
în toate unitățile socialiste.

A fost, de asemenea, exami
nat raportul asupra modului 
de înfăptuire a măsurilor din 
programul adoptat de Consi
liul de Stat privind regimul 
prețurilor și tarifelor și s-au a- 
probat propunerile- privind 
respectarea riguroasă a legis
lației prețurilor și tarifelor.

La mina Paroșeni

Un succes al minerilor de la 
investiții, valoros pentru asigurarea 

capacităților de producție
• Peste 100 m.l. lucrări miniere depășire a 

planului fizic „la zi“.
La E.M. Paroșeni eforturi

le pe care le depun minerii 
de la fronturile subterane de 
investiții pentru a asigura 
intrarea cît mai grabnică în 
funcțiune a noilor capacități 
productive, au fost încunu
nate de succes și în prima 
decadă a lunii aprilie. După 
ce în primul trimestru al 
nului pe întreg sectorul 
investiții plusul de metri 
niari față de planul fiaic

a- 
de 
li- 
a 

fost de peste 100 ml, în pe
rioada 1-10 aprilie la acest 
rezultat minerii au mai a- 
dăugat încă 8 ml, — adică 
în fiecare zi lucrătoare, ci
te un metru liniar peste sar
cină.

Ritm de avansare deosebit 
de intens s-a înregistrat la 
execuția galeriei de trans
port est, blocul Vi. orizontul 
535, Ia execuția căreia parti
cipă, lucrînd în contrafront, 
două brigăzi vrednice de mi
neri: cele conduse de Ale
xandru Laszlo și loan Gri-

gorescu, care au realizat, fi
ecare. în zilele lucrătoare a-' 
le primei decade din lună ci
te 2 metri liniari peste plan. 
Rezultat lăudabil fiind vor
ba de o galerie dublă săpată 
în steril și care, așa cum a- 
precia inginerul Grigore Po
pescu, șeful biroului plan- 
programare al minei Paro
șeni, îngăduie să se sconteze 
pe o scurtare a duratei de 
execuție a lucrării și devan
sarea datei la care se va re
aliza străpungerea — eve
nimentul este planificat pen
tru 1 '
cinci

De 
vului 
să cinstească ziua de 1 Mai, 
cu 30 ml lucrări realizate în 
luna aprilie peste plan, din 
care au executat deja 8 ml 
în prima decadă. Hotărîrea'- 
aceasta slujește întocmai țe
lului final pe care și l-a pro
pus colectivul — de a rea
liza planul anual de investi
ții în trei trimestre.

iulie — cu cel puțin 
zile.
altfel .membrii colecti- 
din sector sînt hotărîți

Angajamentul
de două ori faptă

Sporuri de
prin măsuri

producție
stăruitoare

Ședința 
biroului

Pe graficul întrece
rii colectivelor de 
mineri din bazin, în 
dreptul Exploatării 
miniere Dîlja s-a în
registrat, ieri un nou 
salt. Sporul de căr
bune pe care colecti 
vui îl raporta numai 
în ziua de 12 aprilie 
era de 129 tone. Ci
fra nu este semnifi
cativă prin ea însăși, 
dar are o însemnăta
te deosebită: prin a- 
cest plus de produc
ție vrednicul colectiv

suplimentar 
în angaja- 
anual. asu- 
prilejul răs-

de mineri al ‘ Dîljei 
— mupeitori. tehnici
eni și ingineri, lao
laltă — a realizat de 
două ori volumul de 
cărbune 
cuprins 
montul 
mat cu
punsului' dat Ia che
marea la întrecere a 
minerilor . vulcăneni, 
succes cu care săr
bătoarea zilei de 1 
Mai este întîmpinată 
cu demnitate munci
torească.

Punerea în apli
care a unui complex 
plan de măsuri teh
nice și organizatori
ce în scopul recupe
rării producției de 
cărbune restanță cu
mulată în luna ianu
arie 'a.c., a permis 
colectivului sectoru
lui V al E.M. Petrila 
să raporteze în luni
le imediat următoa
re rezultate pozitive: 
îndeplinirea sarcinii 
în luna februarie și

depășirea planului 
lunar cu 237 tone în 
martie.

In luna aprilie, rod 
al eforturilor stărui
toare depuse de co
lectiv pentru crearea 
unei linii de front 
active suplimentare, 
pentru asigurarea 
condițiilor de muncă 
optime brigăzilor de 
mineri s-au raportat 
aici, peste sarcinile 
de plan la zi 311 to
ne cărbune.

Consiliului 
municipal 

al Frontului 
Unității 

Socialiste

Pentru realizarea integrală a programului
de dezvoltare social-economică a Văii Jiului

mim intens ac lucra pc șantiere, 
respectarea riguroasă 

a graficelor ac execuție

Harnicia și spiritul de inițiativă al frontaliștilor 
brigada condusă de Gheorghe Durlă, din cadrul sectorului 
III, sînt binecunoscute la mina Uricani. La fel ca și rezul
tatele bune în muncă care constituie un temei de îndreptă
țită satisfacție pentru minerii Petru Matei I, Iosif Bertalan, 
Victor Rînză și Dumitru Flueriș la încheierea șutului.

Zonele de agrement în pragul noului

Ieri a avut loc la Petroșani 
ședința biroului Consiliului mu
nicipal al Frontului Unității So
cialiste. Ședința a dezbătut 
activitatea desfășurată de că
tre echipele de control obștesc 
pe primul trimestrul al anului 
precum și activitatea colecti
vului de depistare a persoane
lor neincadrate în activități u- 
tile și a celor ce săvîrșesc sau 
sînt susceptibile a săvîrși fapte 
antisociale.

Pe marginea informărilor 
prezentate pe aceste teme de 
către tovarășii Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului 
popular municipal, respectiv, 
David Maniu, procuror șef al 
Procuraturii locale Petroșani, 
au avut loc dezbateri. In ve
derea îmbunătățirii activității 
in domeniile analizate, biroul 
Consiliului municipal F.U.S. a 
adoptat măsuri corespunzătoa
re.

In încheierea ședinței, tova
rășul Clement Negruț, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid, președintele Consi
liului municipal al F.U.S.,' a ex
pus sarcinile reieșite din pla
nul de măsuri adoptat de Con
ferința județeană a Frontului 
Unității Socialiste pentru acti
vitatea viitoare a consiliilor 
F.U.S. din municipiul Petroșani.

sezon estival

SI/-

silvic Pe- 
GHEOR- 

ne împăr- 
„etapele"

Primăvara codrilor 
falnici de mîine

Creșterea rapidă a necesită
ților energetice ale economiei 
naționale impune o amplifi
care considerabilă a activită
ții de extracție minieră din 
Valea Jiului, producția de 
cărbune energetic și cocsifi- 
cabil urmînd să sporească 
pînă în anul 1980 cu peste 42 
la sută în raport cu nivelul 
anului 1974. Acest ritm ridicat 
de creștere se va realiza por- 
nindu-se de la măsurile și sar
cinile stabilite de conducerea 
de partid, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, cu prile
jul vizitei de lucru în Valea 
Jiului, în scopul dezvoltării 
și modernizării minelor exis
tente, a deschiderii de noi 
cîmpuri miniere și a mecani
zării avansate a lucrărilor 
din subteran. Realizarea aces
tui program complex va atra
ge după sine, chiar în condi
țiile creșterii productivității 
muncii, o majorare a numă
rului de salariați, a populați
ei în general.

In acest context, o premisă 
importantă a dezvoltării in
dustriale o constituie asigura
rea unui ritm corespunzător 
de creștere a orașelor, de rea
lizare a obiectivelor social- 
culturale și gospodărești-e- 
dilitare, necesare asigurării u- 
nor condiții de viață cores
punzătoare noilor efective de 
salariați. De altfel, acestui 
scop ii servesc importantele

fonduri de investiții alocate 
de stat și în acest an în vede
rea construirii de noi obiec
tive de interes economic și so
cial menite să completeze pei
sajul urbanistic al localită
ților municipiului. Iată de ce, 
recenta ședință comună a bi
roului Comitetului municipal 
de partid și a Comitetului

In primul 
semestru - 
cel puțin 

50 la sută 
din planul 

anual
de investiții I

e-

xecutiv al Consiliului popular 
municipal și-a propus să ana
lizeze realizarea planului de 
investiții în cursul primului 
trimestru al anului și să a- 
dopte cele mai potrivite mă
suri în vederea eșalonării și 
realizării optime in continua
re a obiectivelor social-econo- 
mice.

Deși s-a apreciat că bilan
țul de ansamblu al activității 
pe șantierele Văii Jiului a fost

ȘÎ 
lu-

in-'

tuturor 
și exa
la ter- 
plan a

pozitiv în cursul primului tri
mestru, fapt ilustrat de reali
zarea sarcinilor de plan anua
le în proporție de 23,5 la sută, 
totuși analiza a relevat nume
roase rezerve de îmbunătățire 
în continuare a ritmului 
condițiilor de realizare a 
crărilor.

Realizarea în termen a
vestițiilor alocate Consiliului 
popular municipal, ale căror 
executanți sînt Grupul 2 de 
șantiere al T.C.H., I.L.H.S., și 
cele două exploatări de gospo
dărie comunală și locativă, 
presupune îmbunătățirea, în 
continuare a colaborării între 
beneficiari și constructori în 
vederea asigurării 
condițiilor de atacare 
cutare eșalonată — și 
menele stabilite prin
obiectivelor. Se impune cu 
imperioasă necesitate asigura
rea proiectelor de execuție, 
a amplasamentelor, deschide
rea finanțării, toate acestea 
reprezentînd o primă garanție 
a predării obiectivelor de in
vestiții la termenele planifica
te. Pînă în prezent, s-a evi
dențiat în cursul analizei, nu 
sînt asigurate amplasamente
le la un număr de 518 aparta
mente din totalul celor 1227 
care se vor construi în acest 
an în Valea Jiului, pentru

Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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pentru buna organizare 
campaniei de reîmpădurire 
dovedite de brigadierii sil
vici Petre Stoica, ■ Gheorghe 
Rorcoci, Constantin Cocolan, 
Petre Cristea și pădurarii Va- 
sile Rola, A. Serdan, llie Cim- 
pean. Dumitru Mocanu, Mihai 
Hapciuc, Nicolae Preda și 
mui'ti alții- Strădanii ce in
clud și un sprijin efectiv a- 
cordat de membrii filialei vî- 
nătorilor și pescarilor spor
tivi, de întregul personal 
vie.-,

Se plantează mult în 
ceastă primăvară, 
t tivit rigorilor t

Fe măsură ee zăpada și 
frigul hibernal se re
trag, viata renaște și 

în păduri. Prin verdele vege
tației, a cărei izbucnire stă 
mărturie unei tainice energii 
care își face simfit iremătul 
odată cu venirea primăverii, 
dar și prin munca febrilă a 
oamenilor muntelui, a celor 
care printr-o activitate la
borioasă gospodăresc această 
mare avuție, cu implicații e- 
cologice dintre cele mai largi, 
care este pădurea. Sus, in 
munte, primăvara * înseamnă 
regenerare înțeleasă in sen
suri multiple. Regenerare co- 
respunzînd ciclului biologic 
anual. Regenerare ilustrată, 
însă, și de procesul masiv de 
reîmpădurire a zonelor explo
atate sau a versanfi/or al că
ror echilibru este periclitat 
de procesul de eroziune.

Acest eiort susfinut de re
facere și conservare a auru
lui verde al pădurilor, care 
constituie îiî aceiași timp și 
un mediu ambiant cu implica
ții profunde asupra factorilor 
climaterici, este materializat 
și în acest ăn de o vastă ac
țiune de împădurire a masi
velor muntoase din zona mu
nicipiului. In raza ocolului 
silvic Petroșani la Sașa, Gal
bena și Bilele soarele acestei 
primăveri va încălzi puiefii 
firavi ai unor viitoare păduri. 
Pînă la 15 mai, pe o suprafa
ță de cel pufin 250 de hecta
re, cu posibilități de depășire 
pînă la 390 de hectare, în 
funefie de existența materia
lului săditor, 600 000 de puiefi 
vor ilustra o preocupare ne
dezmințită de conservare a 
echilibrului natural. Sute de 
mii de puieti a căror prezen
tă statornică pe versanjii a- 
brupfi ai munților este rodul 
multor strădanii a celor ce 
veghează asupra germinării 
și primelor faze de dezvolta
re a arborilor falnici de pes
te ani. Strădanii ce încep cu 
munca "migăloasă din pepini
erele Jietului sau Polatiștei 
și se continuă cu grija și a- 
tașamentul pentru pădure,

Se planteaza mult in a- 
ceastă primăvară, po
trivit rigorilor unui 

ritm care s-a accentuat de la 
an la an. Potrivit unui obiec
tiv bine precizat, în decurs de 
Încă un an sau doi să se re
cupereze complet restantele 
ce apăruseră în acțiunea de 
reîmpăduriri, astiel incit să 
se poată realiza situația idea
lă de a se sădi imediat în 
urma exploatărilor forestiere, 
firevenindu-se complet riscul 
eroziunii versatililor. Se plan
tează îndeosebi specii va
loroase, cu capacitate de spo
rire rapidă a masei lemnoase, 
Molidul reprezintă 80-85 la 
sută din suprafața împăduri
tă, substituindu-se nu arare-. 
ori unor specii mai puțin va
loroase din punct de vedere 
economic.

eful Ocolului 
troșani, ing. 
GHE RADU, 

tășește cîteva din 
drumului spre pădurile ce vor 
acoperi în anii viitori creste
le semeje ale munților. Mun
cii migăloase care se sfîrșeș- 
te prin plantarea puie/ilor, îi 
urmează mai bine de șapte 
ani de îngrijiri permanente 
pînă la atingerea stării de 
masiv. In tot acest timp pe
ricolele ce amenință dezvol
tarea normală a pădurii nu 
lipsesc: condiții climaterice 
nefavorabile, pășunatul în 
zonele plantate, incendiile, 
sau sustragerea clandestină

B BUJOR 
(Continuare în pag. a 3-a)

Fără îndoială, anotimpul călduros ne va îmbia de acum să petrecem o parte din timpul 
fim primii vizitatori ai cîtorva 

„oaze" de odihnă, în toiul 
peste puțin timp vor fi gazdele oamenilor muncii din municipiu... Dar, 
ce urmează, „veștmintele" noi pregătite (sau in curs de pregătire) ale 
de recreere - „Brazi", „V Sud", „Brăița" - din municipiu.

(marți 9 aprilie), „Brazii" (gra
ție gospodarilor vulcăneni și 
naturii) erau tot falnici, dar 
totuși, aici cîteva amănunte 
trebuie și pot fi lesne puse la 
punct.

nostru liber în mijlocul naturii. Ne-am propus, deci, să 
locuri de agrement din municipiu, pentru a surprinde aceste 
primenelilor. Căci, 
să vedem în cele 
cunoscutelor zone

„Brazii£t sînt tot
la înălțime, dar...
La acest frumos loc de odih

nă vulcănean. cel mai atrăgă
tor amenajat din municipiu, 
ne-au dat binețe brazii falnici. 
Este foarte plăcut la „Brazi" ! 
Aer curat, ordine, verdeață, 
mese, scaune, jocurile sportive 
toate acestea te îmbie să zăbo
vești cu plăcere acolo. Apoi, 
mai sînt aici două, „argumen
te" care te... rețin. Unul este 
barul — care, așa cum ne măr
turisea barmanul Tibcriu Ko
vacs, își oferă licorile, din fe
bruarie. Rațiunea acestei... gra
be nu o înțelegem, gîndindu-ne 
la ..frecvența" clienților și la 
faptul că un om stă degeaba la 
barul „Brazi", iar salariul îi 
merge, căci este acoperit de lu
crătorii restaurantului „Perla" 
de care aparține. Și un al doi
lea element de agrement (esti
val bineînțeles) al Zonei este 
ștrandul. Acesta reține priviri
le și stîrnește un gînd întrebă
tor — oare va fi „retușat" ba
zinul, astfel îneît vara aceasta

să-și ofere „serviciile" publicu
lui dornic de apă și soare ? Să 
sperăm că da. Ne-am fi aștep
tat apoi și la construirea unui 
grup social, igenic, pentru că 
cel existent, este cu totul ne
corespunzător. Să recapitulăm, 
deci — la data vizitei noastre

r

SEARĂ DE POEZIE

CURS DE
CARTOGRAFIE

Luni, de la ora 17, 
clubul „Femina" din 
cadrul clubului munci
toresc din Lupeni or
ganizează o seară de

Astăzi la ora 14, un 
grup de 60 de profe
sori din întreaga țară, 
vor urca la cabana 
I.E.F.S. din Paring, un
de vor participa la un 
curs de cartografie cu 
durată de șase zile. 
Cursul este organizat 
de Centrul de perfec
ționare a cadrelor ca
re muncesc cu pionie
rii de pe lîngă C.N.O.P.

Kill nu!
oraș roman

(Continuare in pag. a 3-a)

„30 de ani", în copro
ducție cu cineclubui 
din Petroșani.

Privite de pe malul Rinu
lui, cele două clădiri aproa
pe lipite între ele, dar profund 
deosebite din punct de 
vedere arhitectonic, par să 
se înfrunte peste secole cu 
valoarea unui simbol. Una 
dintre ele este vestita cate
drală din Koln, cea mai 
înaltă din Europa. Construi
tă timp de trei secole și ju
mătate, începînd din 1248 pî-

poezie tematică 
magiu femeii", susținut 
de un grup de elevi- 
recitatori de la Liceul 
de cultură generală. 
In aceeași zi Se va des
chide Și un ciclu de 
inițiere muzicală în 
cadrul căruia tema de 
început — „Muzica 
clasică și preclasică" 
— va fi prezentată de 
prof. Vadim Chișeev.

(secretar Silviu Tărbă- 
lescu) și va fi terminat 
pînă la 10 mai. Mem
brii cineclubului 
mafilm" lucrează 
cum la încă trei 
me -r- „Agitatorul 
lucru" „înțelepciune" 
(scenariu — inginer C. 
Popescu, pentru festi
valul care va avea loc 
la sfirșitul lunii mai) și

„A-
a- 

fil- 
la

EXPUNERI

Una din brigăzile 
științifice ale Casei de 
cultură din Petroșani, 
a organizat, zilele tre
cute, două expuneri 
în sala de apel de la

FREOCUPĂRI la 
„AMAFILM"

ur- 
din 
fil-

Cu cîteva zile în 
mă cineamatorii 
Lupeni au început 
mările la o nouă peli
culă — „O zi din via
ța de partid". Filmul 
este inspirat din sti
lul și metodele de 
muncă ale organizației 
de partid din cadrul 
sectorului V al minei

COMPETIȚII SPORTIVE ȘCOLARE

• Azi, cu începere de la ora 9, la Lu
peni va avea loc „Crosul primăverii", 
competiție la care vor participa elevi de 
la toate școlile din oraș.

• La Vulcan, pe bulevardul Victoriei, 
tot în această dimineață, în cadrul pro
belor de viteză și de îndemînare își vor 
disputa întîietatea intr-un 
carturi posibilii viitori ași ai 
de la Casele pionierilor din 
Vulcan și Lupeni,

E.M. Dilja, sectorul 
Maleia. Temele pre
zentate în fața a peste 
50 rfh mineri din sec
torul II, au fost urmă
toarele: „Prestigiul
României pe meridia
nele lumii" (prezenta
tă de prof. M. Chio- 
reanu) și „România pe 
drumul înfăptuirii so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate" 
(prezentată de prof.
R. Tecău). Asemenea 
acțiuni se vor mai or
ganiza în cursul săp- 
tămîriii viitoare, Ia că
minul nefamiliștilor și 
sala de apel a E.M. 
Dîlja și la căminul 
șantierului T.C.M.M.

concurs de 
volanului 
Petroșani

nă in 1560, ea a fost termi
nată abia in anii 1842-1880.

Cealaltă — este cubul de 
beton, lipsit de ferestre și 
ornamente, al „Muzeului Ro- 
mano-German", inaugurat 
anul acesta în prima dumi
nică a lunii martie.

Situarea în Koln a acestui 
muzeu nu este întîmplătoare. 
Pentru că, deși, astăzi, Kdl- 
nui este cunoscut ca un pu
ternic centru industrial, co
mercial și cultural-artistic, 
el are o veche tradiție isto
rică, marcată, printre alte
le, de foarte numeroasele 
vestigii romane descoperite 
pe teritoriul său și în apro-

N. S. STĂNESCU, 
Corespondentul Agerpres la 

Bonn

(Continuare în pag. a 4-a)
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Veselie, veselie. De azi 
plecăm în tabără și la. întoar
cere avem ce povesti : ex
cursii, focuri de tabără, jo
curi (foto 1). Un instantaneu 
de la ștafeta caselor pionie
rești din municipiu. I<n capul 
coloanei, profesorul Ion 
Moanță (2). Edilii din Eu- 
peni nu uită nimic in acțiu
nea de gospodărire și înfru

musețare începută (3). In 
schimb, la Aninoasa. trecăto
rii (nocturni) se gîndesc cu 
nostalgie ce bun ar fi un pa
rapet sau o balustradă la 
podul din sentrul eomunei 
(4). Dintre numeroasele acți
uni pionierești iată una de 
certă valoare educativă: Sim
pozionul de la Vulcan pe te
ma: „Tradiții ale mișcării de 
copii și tineret din județul

Hunedoara (5). Secția de 
stîlpi hidraulici din Vulcan 
este tot timpul o gazdă bună 
pentru viitorii ingineri — 
studenții de astăzi (6). Ti
nerii liceeni din Petroșani la 
muncă patriotică (7). Alți ti
neri în timpul liber la re- 
creere în preajma unei fru
moase păduri, la agrementul 
de la Brazi — Vulcan.

1 2 3

4 5

6 2 co

Simț practic
— Ce-mi văd ochii? Ia

răși ai o poșetă nouă! De 
unde?

— Mi-am cumpărat-o.
— Așa? Dar de unde ai a- 

vut bani?
— I-ani găsit.
— Unde i-ai găsit?
— In... portmoneul tău!

Confidente9
— Dac-ai ști ce viață a- 

mărîtă am acasă. Nevastă- 
mea trebuie să aibă întot
deauna ultimul cuvînt.

— Nu te plîng, dragul 
meu. Nevastă-mea are în
totdeauna ultimul cuvînt, 
iar după aceea... multe, 
multe altele.

Nicăieri de gratis
Barmanul dintr-un resta

urant londonez se adresea
ză polițistului:

— Acest nerușinat pretin
de să-i ofer un pahar de 
whisky pe gratis! Vă rog 
să-l duceți la comisariat.

— Dar pentru ce? — spu
se polițistul. Dumneavoas
tră credeți că la comisariat 
Se dă degeaba?

La cabinet nu doare
Dimineața devreme un 

pacient telefonează dentis
tului său, rugîndu-1 să vină 
să-i facă un consult.

— Ce idee! — zise cu a- 
mărăciune dentistul. Dum
neavoastră ați mai auzit 
vreodată ca un dentist să 
facă consultații la domici
liu?

— Eu cred că acesta este 
un caz neobișnuit, dar ori 
de cîte ori vin la dumnea
voastră și stau în sala de 
așteptare îmi încetează du
rerile și-mi revin imediat 
ce ajung acasă.

ȘAH
Stimați cititori vă propu

nem să vă ocupați de compo
ziția inedită a lui C. Bidules- 
cu (Ploiești), anunțîndu-vă 
totodată că aceasta este pri
ma din cele 10 compoziții ce 
vor face obiectul unui micro- 
concurs de dezlegări. Cîștigă- 
torul va primi din partea au
torului o colecție de . reviste 
de specialitate străine. Men
ționăm că punctele acumula
te vor fi luate în seamă și la

REMIZA (6(£6)

finele semestrului. Soluțiile 
se vor trimite în termen de 
două săptămîni pe adresa : 
Ion Roangheși, cartierul 8 
Martie 28/34 Petrila.

Soluția problemei din ru
brica 12 1 f8 ! C (Zugzwang). 
1.. Rd8 2 Ce6 X 1.. Rd6 2 d8 
D X.

Erată: Problema inedită 
din rubrica 13 are numărul 
de ordine 15. Poziția lui SAV- 
CENCO cu numărul 16 are 
enunțul mat în 6 mutări și 
soluția :

1 Nb5 ; b6 2 Na4 ; b5 3 Rcl; 
a : b4 4 Rc2 : A3 5 Rcl, a2 6 
Cc2 X

Poziția lui NEUSTADT cu 
numărul 17 are enunțul, al
bul mută și cîștigă, iar solu
ția :

1 Nd6 + Rf7 2 Nf4. Rf8, 3 
Nh6 A, Rf7 4 Ne3 : Rf8 5 Nc5 
+ , Rf7 ; 6 Ngl. Rf8 7 Nc5 -B, 
Rf7 8 Ndl, Rg6 9 Rg8 și cîști
gă. •

Prof. C. BIDULESCU 
Prof. I. ROANGHEȘI

| ' ■ I
Bilete de... papagal

A apărut omul cu papaga- 
. Iul la Petroșani, în plin cen- 
I tru, lingă poștă. Un bărbat 

păzește o cutie pe care dor
mitează un papagal multico
lor.

In cutie, o sumedenie de 
biletele tipărite. In biletele 

Ieste descrisă soarta fiecăruia. 
Dai doi lei sau un leu, la toc
meala omului cu papagalul 
și gata, ști ce-ti rezervă viito
rul)

Desigur că cei mai multi 
trec nepăsători pe lingă acest 
„astrolog" dubios. Cite unii, 
însă, se mai încumetă să 
afle ce scrie pe... planetă. Și 
dau banii cerufi. Și trag „pla
neta de bărbat". Papagalul, 
indiferent, scoate planeta. 
Mai sînt și „planete" pentru 
copii, pentru femei și pentru 
tineri.

In conținut adevărate inep
ții agramate, alcătuite astfel

ca să se brodească oricum. 
Că nu mai crede nimeni în a- 
semenea prostii în zilele 
noastre, cind omul a pus pi
ciorul pe lună și cucerește 
cosmosul este un lucru cert.

Un lucru este insă de mi
rare: cine mai dă unor ase
menea oameni autorizații să 
practice o asemenea meserie 
de natură să stirnească risul? 
De ce nu sînt indrumafi spre 
munci folositoare persoanele 
in cauză? î

Iar papagalului, cu toată îs- • 
te/imea lui în „citirea" zodi
ilor, nu i-ar șade rău într-o 
casă de gospodar, închis in- 
tr-p colivie, unde să... ciriie 
nestingherit fără să fie nevo- 1 
ie să muncească „scrutînd vi- I 
itorul" ca să-și ciștige rafia I 
zilnică de semințe. !

Gh. BOZU, 
tehnician, Petroșani

Buletin din anul... 123
Un veritabil „buletin de 

identitate", datînd din a- 
nul... 123 a fost descoperit 
printre ruinele vechiului cas- 
tru roman de lingă Gherla. 
Este vorba despre un do
cument care certifică ieșirea 
din serviciul activ al legiu
nilor romane a unui oștean 
cu numele Glavus. El repre
zintă, totodată, și un act o- 
ficial de încetățenire care se 
acorda locuitorilor provinci
ilor romane după 25 de ani 
de activitate în rîndurile ar
matei.

Documentul este format 
din două tăblițe de bronz, 
de mici dimensiuni, prinse 
cu fire de sîrmă și care cu
prind între altele, numele ti
tularului, al comandantului 
și guvernatorului provinciei, 
sigilii.

REBUS b REBUS
.ft - - t . ..______ .. ........ ..

-------------------—I
Siluetă... de primăvară

ORIZONTAL : 1) Grație întruchipată, mlădiere și suplețe 
2) într-o zi cind ai la masă invitați mai multe „fețe" 3) Pentru 
mese și suplețe, pentru ten, pentru purtare Norme care le de
ține, într-un fel, chiar fiecare — E un riu ascuns in munții 
Alpi și curge spre o mare 4) Cind se merge, caldarîmul se cu
tremură mai tare — Un simbol care.exprimă-n două litere 
precise Socotelile lungimii care nu-s în cifre scrise — Un în
demn pentru transportul orișicărui lucru mic 5) Astfel mai 
scurtat să-l faceți dar mai mult iese nimic ! — Dom care cu- 
prinde-ntr-însul tot ce e pecuniar 6) E un fel de premiere 
pentru mult talent și har (fem.) 7) Reflexiv care se poartă nu
mai la persoana doua... — ...și reflectă bucurie sau lumină 
deopotrivă 8) Poate fi Ia înălțime chiar dacă va fi-n derivă — 
l)acă-i vorba de-nălțime o găsești pe la construcții 9) Iar cind 
mergi să tragi cu arma aparține de instrucții — Uneori e reve
rie alteori omiteri clare (sing.) 10) Nu se poate-i contra legii ! 
(astea-s chestiuni mai rare (sing) — Dacă-i îngrijit la vreme 
e catifelat se pare.

VERTICAL : 1) Sînt specialiști de clasă de îi cauți cu re
țeta 2) Tată-a unei ginți romane (ce-a trecut întîi prin Creta) 
— Manieră-n care totul se crează-n lumea asta 3) în război 
„cățeaua" asta aduce numai năpasta (pl.) 4) Un prenume ca- 
re-n Franța el se poate întilni 5) Clar, precis și categoric pen
tru a te lămuri — Pusă-n capul lui ATIJA e-o republică în 
Est — Pe din două de-al sacrifici tot rămii cu-n pic de rest ! 
6) Dacă n-ai ce-i face-atuncea... bun la D.C.A. mai este 7) 
Tuns chilug dar scris aicea cum se scrie rebusește — Nouta- 
tatea consemnată ca un nou, original 8) Istoria înscrisă-aicea 
într-un hal fără de hal ! — A compătimit pe cinste, intr-un 
bocet ne-ncetat 9) Un tălmaci ce iți oferă dintr-o limbă alt 
tratat (fem.) 10) Măgăruș intrat la apă bun la fugă, dar și-n... 
sos — Pene aranjați aicia rebusistic și frumos.

Dicționar AAP 
Ion LICIU
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Adesea primăvara constatăm 
cu îngrijorare că îmbrăcămintea 
pe care n-am mai purtat-o din 
toamnă nu ne mai cuprinde. Es
te efectul unui regim alimentar 
neechilibrat peste iarnă. Acum 
cînd verdețurile au apărut pe 
piață, este timpul să profităm 
de ele. Nici o zi fără spanac 
sau urzici gătite cel mai simplu 
cu putință. Există o mulțime de 
mîncăruri ce se pot prepara din 
spanac, important este să nu 
prelungim timpul de gătire pî- 
nă la distrugerea vitaminelor. 
Este suficient să se opărească 5 
minute în apă clocotită cu sare 
după care apa se scurge iar 
spanacul se prepară cu ulei și 
bulion sau smîntînă, lapte, dar 
nu se ține pe foc mai mult de 
încă 10 minute. Totodată, ceapa 
verde, ridichiile și salata vor fi 
prezente la fiecare masă și vor 
înlocui murăturile și muștarul. 
Dacă dorim să dăm jos cîteva 
kilograme care ne-au îngroșat 
silueta trebuie să combinăm re
gimul alimentar vegetarian cu 
gimnastica și mișcări în aer li
ber. Consumați cît mai multă 
zeamă de lămîie, cel puțin o lă- 

mîie pe zi, renunțați la jumăta 
te din cantitatea de pîine obiș
nuită și înlăturați pentru un 
timp sosurile și pastele făinoa
se. Și, pentru ca efectul regimu
lui de slăbire să fie mai sigur, 
folosiți următoarea rețetă. Timp 
de 10 zile beți cîte un pahar de 
infuzie de frunze de păpădie. 
Treceți apoi la două pahare pe 
zi timp de încă 10 zile. Cîntări- 
ți-vă din trei în trei zile iar cînd 
ați ajuns la greutatea dorită

Pastile
Am un amic bun care nu 

întîrzie să mă pună la cu
rent cu cîte o nedumerire 
de-a lui. Bunăoară, azi 
mi-a zis: „Merg ieri la res
taurantul „Carpați" și cer 
un coniac. După ce l-am 
gustat am întrebat ospăta
rul de care coniac este și 
el mi a răspuns:

— De aseară !“
Și eu am rămas cam ne

dumerit.
★

îmi zicea un alt amic că 
la Cafe-bar în Vulcan atît 
cafeaua turcească cît și cea 
..filtru" costă la fel: 1,75 lei. 
Ceea ce l-a impacientat, 
pentru că altă dată diferen
țele de preț existau.

„Ei, altădată era altă... 
dată"! — am răspuns. Ce eu 
n-am voie să „plasez" cî- 
te-un calambur drepț, pasti
lă?

L. IONmențineți un regim alimentar 
fără excese. Infuzia se obține 
prin opărirea cu 1 litru de apă 
clocotită a frunzelor de păpă
die spălate și așezate într-un 
vas smălțuit. Vasul se acoperă 
și se ține astfel 15 minute, du
pă care se strecoară zeama și 
se pune într-o sticlă. Zeama ob
ținută ajunge pentru 3-4 zile, 
apoi preparați alta. Ar fi de 
preferat ca frunzele de păpădie 
să le culegeți personal făcind 
mici plimbări în împrejurimi ca
re nu pot decît să sporească e- 
fectul tratamentului. Desigur, a- 
ceste recomandări sînt valabile 
pentru persoane sănătoase ca
re doresc o slăbire de la 5 pînă 
la 10 kilograme și care nu su
feră de obezitate (aceasta pu
țind fi tratată numai de către 
medici de specialitate).

EVA

Există sus, in lu
mea pădurilor și a 
crestelor pierdute în 
nori un moment tul
burător al anului — 
perioada cind mun
tele se află in cum
păna anotimpurilor. 
Sînt zilele cind din 
petecele de zăpadă, 
dispuse într-o tot mai 
haotică discontinuita
te, șiroiesc pretutin
deni șuvi(e de apă ce 
fac să mustească pă- 
mintul înghețat încă 
în adine. Zile cind po
ienile sau pajiștile al
pine nu >au trăit incă 
bucuria vieții ce re
naște, prin verdele a- 
totcuprinzător al ve
getației, dar înregis
trează spectacolul fe
eric al covoarelor de 
flori, adevărate insu
le de culoare forma
te de violetul brîndu- 
șelor sau albul ce pa
re să poarte în el 
nostalgia zăpezii ce 
dispare.

In lumina și căldu
ra tot mai pronunțate 
din zilele capriciosu
lui april muntele tră
iește, asemeni unui 
ritual anual, meta
morfoza miraculoasă 
a schimbării anotim
purilor. Iarna se re
trage purtînd cu ea 
amintirea peisajului 
încremenit sub crus
ta albă de zăpadă. 
Peisaj căreia alter
nanta ninsorilor a- 
bundente cu străluci
rea zilelor senine i-a 
conferit o varietate 
ce înlătură in cugetul 
oricărui om al mun
telui ideea unei apa
rente monotonii. Re- 
trăgindu-se cu gravi
tate din fata lumi
noasei primăveri, iar
na poartă cu sine i- 
maginea turiștilor tot 
mai numeroși care au 
căutat in zilele de re
paus intimitatea ca
banelor sau armonia 
reconfortantă a înăl
țimilor. Pe plrtiile de 
schi din Retezat, Vul

can dar mai ales 'din 
Paring unde, incura- 
ja/i de inaugurarea 
instalației de telesca- 
un, sute și sute de

ta masivă a tinerilor, 
uneori prichindei de 
numai cîfiva ani în
cercând alături de pă
rinții grijulii să do

Muntele 
la cumpăna 
anotimpurilor

prieteni fideli ai mun
telui au încercat du
minică de duminică 
bucuria Intraductibi
lă a alunecării vije
lioase pe versanfii a- 
brupfi. Sute de prie
teni ai muntelui, în 
rîndul cărora prezen

molească minusculele 
schiuri, precum și a 
veteranilor, care nu 
au pierdut nici în a- 
cest an ocazia de a 
se întrece într-un o- 
riginal concurs al 
schiorilor cu nea Ia 
timple, au avut da

rul să simbolizeze ac
cesibilitatea oricărei 
vîrste la această ade
vărată rezervație a 
liniștii și a purității.

Aflat la cumpăna 
anotimpurilor, mun
tele iși oferă cu a- 
ceeași dărnicie prile
jurile de satisfacții 
statornice tuturor a- 
ce(ora care încearcă 
să pătrundă sensurile 
minunatei lumi a înăl
țimilor, Potecile, ca
re se zăresc tot mai 
clar sub zăpada ce se 
retrage, reprezintă un 
îndemn la drumeții fi
le căror adepti vor a- 
nima de acum înain
te muntele cu bucuria 
regăsirii acestui vechi 
și statornic prieten 
dintotdeauna — mun
tele.

Florica DRĂGUȚ

Peretele abrupt al Gîrjei, obstacol semeț în calea nori
lor,

Un nou turn Elffel
Pe una din străzile cartie

rului parizian Neuilly a fost 
instalat, recent, o copie a tur
nului Eiffel. înălțimea mini- 
Eiffelului este de 3,2 m, iar 
greutatea de 150 kg. Georges 
Vitei, de meserie ceasornicar, 
a realizat această copie cu pri
lejul împlinirii a 85 de ani de 
la ridicarea celebrei construc
ții. Ceea ce este mai curios, 
e că această copie a lui Vitei 
este realizată din chibrituri și 
i-au trebuit patru ani și ju
mătate pentru a asambla ce
le 2,5 milioane bețe de chi
brituri...

A fi sau a nu fi...
Cu prilejul unui sondaj rea

lizat recent de Institutul Gal
lup în legătură cu farfuriile 
zburătoare au fost obținute 
rezultate surprinzătoare : 51
la sută din cei interogați au 
declarat că sînt convinși de 
existența farfuriilor zburătoa
re, iar 11 la sută au afirmat 
că au văzut aceste obiecte. O 
anchetă similară desfășurată 
în S.U.A., în 1966, releva că 
doar 25 la sută din cei supuși 
anchetei „credeau" în existen
ța farfuriilor zburătoare.

Profesorul-elev
După ce i-a învățat meserie 

pe Marlon Brando, pe Mar- 
lyn Monroe și Jane Fonda, di
rectorul „Actor's Studio“-ului 
a hotărît să-și pună în prac
tică cunoștințele. La 72 de ani 
Lee Strasberg și-a făcut debu
tul pe ecran. El interpretează 
un rol în seria a II-a a filmu
lui ..Nașul", pe care îl turnea
ză, în Caraibe, Francis Ford 
Coppola. Proaspătul actor... 
septuagenar este foarte mul
țumit de sine : „Dacă mi se 
va propune și un alt rol, nu 
voi refuza".

în ziua nunții de argint...
Henri Bertier, un bătrîn hoț recidivist care în timpul de

tențiunii sale în închisoarea din Marsilia s-a dovedit un ele
ment disciplinat, a primit ca răsplată permisiunea să plece 
acasă pentru o zi pentru a-și serba în sinul familiei nunta de 
argint. Totuși, spre mirarea confraților săi, Henri Bertier s-a 
reîntors la pușcărie la cîteva ore după ce fusese învoit. El 
și-a explicat graba prin aceea că, înainte cu o zi, soția sa fu
sese... arestată pentru furt din magazin ...

Riscurile profesiunii „en familie"...

OezeZ,
Cît a costat ?...
Aproape 100 milioane do

lari a costat campania electo
rală, din noiembrie 1972, din 
S.U.A., pentru posturile de 
președinte și vicepreședinte. 
Cuplul republican Nixon — 
Agnew a cheltuit peste 49 mi
lioane dolari, iar cel demo
crat — McGovern — Shriver, 
peste 45 milioane dolari — a 
anunțat oficial. Serviciul ge
neral de contabilitate al Sta
telor Unite,

O ,,bibliotecă“ sui-generis
Ea baza experimentală a 

Institutului de cercetări știin
țifice pentru viticultură și vi- 
nificație din Plevna se află o 
bogată colecție de soiuri de 
viță de vie : 706 soiuri sînt 
struguri de masă, iar 554 — 
pentru vin, 670 sînt soiuri al

be, 377 — negre, iar peste 209 
sînt gris, roz și roșii.

Colecția de la Plevna, o a- 
devărată viticotecă, este desti
nată schimbului de soiuri de 
viță de vie efectuat de cerce
tătorii bulgari cu confrații lor 
din diverse țări ale lumii.

Despre excroci abili
„De ce să mă obosesc să execut copii ale timbrelor rare,

■ in timp ce falsurile timbrelor de epocă foarte rare valorează
■ mai mult decît cele autentice ?“ — s-a întrebat Walter Fiech-
■ er și s-a pus pe treabă. Astfel, timbrul original de 15 centi-
■ me, din 1880, este cotat la 42 de franci, în vreme ce falsurile
■ lui valorează 200 de franci. Walter Fiechter a făcut avere „fa-
■ bricind" falsuri ale falsurilor de epocă. Și averea Iui ar fi
■ prosperat dacă, dînd de firul ei, poliția nu ar fi pus capăt a-
■ cestei afaceri. „Uneori mă indignam că manifest un fel de ad-
■ mirație față de anumiți excroci", a declarat un tînăr funcțio-
■ nar al poliției. Un confrate care a avut de-a face, timp mai
■ îndelungat, cu marii excroci, i-a replicat: „Nu există mari ex-
■ croci.’nu există decît mari naivi și mici necinstiți".
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Ion GIF DEAC 
student

învingătorii. Participa reprezen
tativele centrelor universitare 
Craiova, Pitești, Hunedoara, Re
șița și Petroșani.

„Veniți la noi, că nu v-așteaptă nimeni!
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Studenții anului IV electro, secția utilaj minier, în timpul unei vizite de studiu 
la Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan. Foto: ing. Robert CZIBULA

Viitoare premiere 
ia Teatrul 

„Valea Jiului
La Teatrul de stat „Va

lea Jiului" din Petroșani 
au început repetițiile cu do
uă i 
acela 
itorul 
Sîrbu 
mă de ion Băieșu. In distri
buția piesei „Amurgul ace
la violet" — Dumitru Dră- 
cea, Elisabeta Bolba. Vaier 
Donca, Dan Aciobăniței, 
Vlad Vasiliu, Cristian Dră- 
gulănescu, Maria Junghietu, 
Florin Plaur, Lavinia Jem- 
na Bomches, Mihai Clita și 
alții; regia artistică — Le- 
tiția Popa: decoruri — Va- 
sile Roman. Drama „Chiți- 
mia" este montată de regi
zorul Ion Simionescu (sce
nografia va fi semnată de 
Virgil Popa).

In ultima ședință (ținută in 
mod iortuit, în sala de lectu
ră a bibliotecii Casei de cul
tură) a cenaclului literar 
„Meșterul Manole" din Pe
troșani discuțiile s-au orien
tat mai ales asupra creației 
poetice locale din cadrul 
concursului „Cîntecul adîn- 
cului". Opiniile membrilor 
cenaclului au evidențiat că 
poeții amatori de aici, sînt 
sinceri în substanța creați
ilor, dar acestea suferă, to
tuși, de exprimări sărace din 
punct de vedere liric. Poetul 
nu înfrumusețează realitatea, 
ci o transfigurează artistic, 
prin metaforă, imagini inedi
te și relații noi, comunicînd 
direct sentimentele sale. A 
fost citit „Poemul" scris de 
Maria Dincă, în lectura au
toarei, și a fost analizat, fi
ind indicată, îndeosebi, per
cutanta acestei poezii patrio-

Filmul polițist „Ancheta 
poștașilor" (cinematograful 7 
Noiembrie) merită atenția 
noastră prin caracterul ine
dit al subiectului. Pe o șosea, 
în exercițiul funcțiunii, șole- 
rul Radek este ucis în condi
ții misterioase, crima neavind 
în aparență, nici un mobil.

Regizorul cehoslovac Va
clav Vorlicek (cunoscut de 
noi de pe genericul parodiei 
„Cine vrea s-o ucidă pe Jes
sie?") dă amploare acestui 
conflict generator de urmări
re palpitantă prin adîncirea 
antitezei morale dintre in
fracțiune și loialitate. Este 
vorba, adică, de declanșarea 
■unui puternic sentiment de 
solidaritate în rîndurile co
legilor de muncă ai victimei, 
sentiment ce duce la înfăptu
irea actului justițiar, paralel 
cu ancheta profesioniștilor.

Evident, această solidarita
te față de cauza celui răpus 
mișelește presupune cel pu
țin două sensuri morale foar
te importante: stima necondi
ționată, organică a legii și a 
adevărului; un puternic sen
timent de dragoste și de a- 
preciere față de prietenul . și 
tovarășul de muncă dispărut. 
V ori ide k urmărește vizibil nu 
numai verticalizarea obișnu
itei ecuații dramaturgice a 
piesei polițiste, ci și investi
rea ei eu potențe mai mult 

Ritm intens de lucru
pe șantiere

(Urmare din pag. 1)

investiții,

depozitul de ambalaje I.R.V.A 
de la Eivezeni. Există, de ase
menea, numeroase probleme 
nerezolvate legate de cele do
uă poduri de la Uricani — 
Tarhat și Dărănești. ca și de 
stația de epurare de la Uri
cani etc. Pentru remedierea 
acestor deficiențe se impune 
ca beneficiarii de 
și exploatare a respectivelor 
obiective să acționeze ferm 
pentru soluționarea urgentă a 
deficiențelor constatate.

Realizarea volumului im
portant de lucrări de investi
ții de care vor beneficia loca
litățile Văii Jiului în cursul 
acestui an implică o preocu
pare eonsecventă pentru con
tinua îmbunătățire a muncii 
pe șantiere. Aplicarea largă a 
salarizării în acord global 
(extins pînă în prezent la 70 
la sută din lucrări), asimila
rea unor tehnologii avansate 
de lucru în scopul creșterii 
productivității muncii sînt de
ziderate ce vor trebui să stea 
în permanență în atenția con
structorilor. Cu toate că au 
fost obținute realizări certe 
în mecanizarea lucrărilor de 
construcții, situație reflectată 
suficient de convingător de 
faptul că peste 70 la sută din 
totalul apartamentelor ce se 
vor construi în acest an se 
realizează prin metode indus
triale constînd din utilizarea 
panourilor mari din prefabri
cate și cofraje metalice plan- 
universale, totuși, progresele 
înregistrate în utilizarea in
tensivă a tuturor utilajelor 
dm datare, în extinderea mi-

Duminică la căminul cul
tural din comuna Banița tre
buia să aibă loc o primă eta
pă a concursului formațiilor 
de teatru dc amatori, mani
festare culturală organizată 
în întîmpinarea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și a Congresului al 
XI-iea al partidului. Spunem 
„trebuia" deoarece această 
acțiune, concepută ca un dia
log și concurs al fecundei miș
cări artistice de amatori, a 
fost total nepregătită.

în această primă etapă, pe 
scena din Banița trebuiau să 
dialogheze artiștii amatori lo
cali cu cei de la Cimpa. La 
puțin timp după sosire, oaspe
ții aveau să constate însă că 
nu au cu cine să concureze, 
că s-au deplasat doar pentru 
a susține, ei singuri, un spec
tacol la care tot ei au fost și 
spectatorii.

lice, un imn adus vieții 
muncii din Valea Jiului.

ion Barb, tinăr nou mem
bru al cenaclului, a citit o 
ultimă poezie a sa. Au vor
bit Iulian lordache, Maria 
Dincă, Dumitru Nechifor și 
Margareta Chioreanu. I s-a 
remarcat autorului ideea po
etică generoasa dar și păr
țile nerealizate (de versifi
cație, ritm și elemente pro
zaice, exprimări discursive, 
neelaborate). Discuțiile s-au 
lărgit și au vizat modul de 
a ii al poeziei patriotice în 
timpul nostru. De aici și ne
cesitatea ca poeții amatori 
să-și îmbogățească lecturile 
pentru a-și găsi timbrul lor, 
originalitatea.

Din caracterul discuțiilor 
care au continuat se des
prind noi atribute ce vor 
orienta in viitor cenaclul li
terar „Meșterul Manole" ca- 

decît moralizatoare: demon
strarea identificării unei mase 
covîrșitoare de oameni cin
stiți cu noțiunea dreptății.

Filmul urmărește și o altă 
pistă, avînd la rindul ei tot 
implicații de ordin moral: tî- 
năra solistă de muzică ușoa
ră Klara este înconjurată de 
un mediu insalubru etic. Șo
cul suferit prin prierderea 

i prietenului, precum și pilda 
abnegației tovarășilor Iui Ra
dek, trezesc în Klara resor
turi amorțite de falsa strălu

Pe ecranele cinematografelor

cire a vieții pe care o ducea. 
In conștiința ei se conturea
ză necesitatea reevaluării u- 
nui mod de viață și, lăsînd-o 
în urmă, necesitatea pășirii 
pe o treaptă superioară a e- 
xistenței, mai pură, mai plină, 
mai generoasă in autentice 
satisfacții.

Accentul psihologizant exa
cerbat uneori face ca ritmul 
filmului să fie pe alocuri tre- 
nani. In pofida acestui fapt, 
pelicula izbutește să fie mai 
mult decît un simplu, divertis
ment ușor de uitat.

cii mecanizări nu se situează 
încă la nivelul .cerințelor.

încadrarea în termenele de 
execuție obligă la acordarea 
unei atenții sporite în cadrul 
tuturor șantierelor de con
strucții programării și urmă
ririi realizării investițiilor pe 
faze de execuție, adoptîndu-se 
prompt măsuri de remediere 
atunci cînd se constată apari
ția unor întîrzieri față de gra- 
fice sau deficiențe în aprovi
zionarea tehnico-materială ca
re ar putea crea greutăți în 
desfășurarea normală a acti
vității pe șantiere.

Un atribut prioritar al per
fecționării în continuare a re
lațiilor beneficiar-constructor 
trebuie să-I constituie crește
rea exigenței reciproce față de 
calitatea lucrărilor, evitarea re- 
cepționării unor obiective a- 
tita timp cit există restanțe 
în execuție, în finisarea lu
crărilor. îndeosebi. Exemplul 
șantierului I.L.H.S. care, ca 
urmare a lipsei de exigență 
a beneficiarilor, a lăsat neter- 
minate o serie de lucrări, e- 
xistind din această cauză po
sibilitatea degradării în con
tinuare și a celor execuhite, 
este suficient de elocvent în 
această privință.

în fața constructorilor stau 
sarcini deosebite' în această 
perioadă. Se impune, de ur
gență, atacarea și terminarea 
tuturor lucrărilor de finisaj 
și sistematizări restante, ast
fel în ît pînă la 30 iunie să se 
efectueze toate recepțiile defi
nitive la obic. ti . eie scaden
te. De asemenea e imperios 
necesară atacarea, pînă Ia da
ta de 30 mai. a tuturor obiec
tivelor prevăzute in planul de 
investiții din acest an, pentru

Apreciem că este justificată 
indignarea tovarășei Maria 
Pătrășcoiu. directoarea cămi
nului cultural de la Cimpa, 
care. în numele artiștilor a- 
matorj critica condițiile inos
pitaliere și neprielnice unor 
asemenea manifestări, cu

Pe tema unei „întîm- 
plări“ de la Banița

care s-au trezit față în față 
ia Banița. Inimoșii artiști a- 
matori din Cimpa au fost ne- 
voiți să prezinte, pe o scenă 
lipsită de lumină, piesele 
„Maria" de Horia Lovinescu. 
..Deșteaptă pămîntului" de 
V. I. Popa și hiontajul come
morativ „La aniversare" care 
reprezintă un rezultat al fru
moasei ' și consecventei lor ac
tivități de teatru.

i e r a r
re nu este limitat în 
rile sale culturale, ci e 
tiv și mobil la ideile prețioa
se. Scopul principal firește 
că este stimularea creației 
literare originale, prin dez
bateri sincere — pentru că 
numai in acest fel sînt utile 
—, dar cadrul se va lărgi 
prin discutarea unor curen
te literare sau poeți, a feno
menului literar contemporan, 
chiar a folclorului literar 
din Valea Jiului care pare 
a nu fi cunoscut în dimensi
unile lui reale. Acest \ ca
racter al cenaclului „Mește
rul Manole" este determi
nat de conținutul său cultu
ral. ■

Următoarea intîlnire a fost 
fixată pentru 21 aprilie, ora 
10, la redacția ziarului nos
tru. Va citi Dumitru Nechi- 
for (poezie).

De cu totul altă factură es
te filmul cunoscutului regizor 
Janusz Nasfeter, „Singur" 
(programat la cinematograful 
„Republica"). Găsim în aceas
tă peliculă sensibilitatea neo
bișnuită a investigației din 
„Abel, fratele tău“, semnat 
de același Nasfeter. Consec
vent față de un univers 
matic, regizorul polonez fo
rează și de această dată 
solul conștiinței unei vîrste 
care se definește prin comple
xitate și la care trăirile ating, 
uneori, praguri paroxistice.

Scopul nedisimulat al fil
mului este atacarea acelei a- 
titudini a familiei în care pre
domină indiferența, impasibi
litatea față de handicapurile 
implicate de procesul dificil 
al pubertății.

Tînărul erou al filmului. 
Roman Doboș, este un exem
plu caracteristic pentru fe
nomenul social izolat dar în
că existent al debusolării din 
pricina lipsei afecțiunii ma
terne și din aceea a absenței' 
unui tată capabil să îndrume 
pașii nesiguri ai preadoles-

a se putea asigura în continu
are o eșalonare judicioasă a 
lucrărilor și o eficiență econo
mică ridicată întregii activi
tăți.

încă din cursul trimestru
lui II beneficiarii și construc
torii vor trebui să se preocu
pe de pregătirea investițiilor 
anului 1975 prin asigurarea 
documentațiilor și a amplasa
mentelor necesare. Prin im
pulsionarea ritmului de exe
cuție al investițiilor acestui 
an va trebui să se creeze po
sibilități de finalizare a tutu
ror obiectivelor pînă la 1 de
cembrie, ultima lună a anului 
puțind fi destinată astfel pre
gătirii teineinice a frontului 
de lucru pentru 1975.

Pentru recuperarea grabni
că a restanțelor înregistrate 
la unele obiective — dintre 
care cele mai îngrijorătoare 
sînt lucrările de extindere a 
capacității de producție a fa
bricii „Vîscoza" din Lupeni 
— se impune respectarea fer
mă la nivelul fiecărui șantier 
a stadiului de execuție a o- 
biectivelor de investiții în ve
derea adoptării celot mai co
respunzătoare măsuri capabile 
să conducă la încadrarea în 
termen a fiecărui obiectiv. 
Desfășurarea unei munci poli
tice susținute pe șantiere pen
tru mobilizarea tuturor 
constructorilor la realizarea 
integrală a sarcinilor concrete 
ce le revin în fiecare etapă 
a lucrărilor constituie sarcini 
de marc însemnătate menite 
să impulsioneze în continuare 
activitatea pe șantiere, reali
zarea integrală a programului 
de dezvoltare socială și eco
nomică a Văii Jiului.

— Am fost surprinsă mai 
întîi de absența unui cit de 
mic afiș care să anunțe locui
torilor evenimentul, ne spu
nea tovarășa Maria Pătrășcoiu. 
Dacă cadrele didactice ar fi 
scris fiecare doar cite o literă 
și tot se putea face un cît de 
modest afiș. Iată de ce, nu a fost 
nici un spectator în sală. Dar 
surprizele au continuat. ,cul- 
minînd cu una la care nu 
ne-am așteptat : căminul 
tural local nu pregătise 
o piesă pentru concurs, 
tunci, pentru ce am mai 
la Banița ?

Din modul cum s-a desfășu
rat acțiunea se pot desprinde 
cîteva concluzii : la Banița 
se dovedește o firavă respon
sabilitate față de valoarea și 
semnificațiile acestei manifes
tări : căminul cultural și con
siliul lui de conducere nu se 
preocupă de desfășurarea ac
tivității artistice și educative, 
lăsind lucrurile să meargă la 
voia înlîmplării : și-a făcut 
loc o atitudine inospitalieră 
(ca să folosim un eufemism) 
față de artiștii amatori, în po
fida tuturor dovezilor de pa
siune, talent și entuziasm do
vedite do aceștia. Socotim că 
organele locale de partid și de 
stat trebuie să analizeze cit 
mai operativ, critic, și mai 
ales autocritic, cauzele care 
au condus la această stare de 
lucruri, să înlăture dezinte
resul ce și-a făcut loc în do
meniul cultural-educativ și 
artistic. Pentru că ceea ce s-â 
petrecut la Băniți — la foar
te scurt timp de la discuțiile 
pe tema acestui concurs, pur
tate te plenul comitetului mu
nicipal de cultură și 
ție socialistă, 
de față însuși ; 
nei Banița — i 
mit decît un < 
dent. Prima 
cursului, de 
poate folosi ds 
dramaturgilor aflați în 
rea unui subiect hazliu 
vreo comedioară pe 
..Veniți la noi că... nu 
teptăm !“.

la care 
primarul 
nu poate 
caz fără 
etapă
la

educa- 
a fost 
comu- 
fi nu- 
prece- 

a con- 
Băhița. nu 

eventual, 
căuta- 
pentru 
tema : 
vă aș-

cenței. Văduvit de factorii 
hotăritori ai educației și tan
dreței din familie, Roman ca
de victimă unor influențe ne
gative. Fără-ndoială constitu
ția sa nu-1 predestinează pen
tru un drum existențial eșu
at. Deruta intervine 
cînd băiețașul de 10 
stată golul din jurul 
te la tot pasul suflul 
al to-falei solitudini.

In conștiința Iui Roman «- 
xistă rana adîncă și anevoios 

■ vindecabilă a loviturilor, pri
mite chiar de la mama sa. Iu
birea, tandrețea și eforturile 
de a dărui ființei iubite nu
mai bucurii, ( rămîn fără răs
puns. Aici se află, desigur, 
motivul pasului greșit (furtul 
minor și pueril săvîrșit în 
compania unui coleg mai ver
sat), pentru care mama — din 
nou mama/ — găsește o sin
gură soluție: școala de corec
ție.

Filmul nu are intenții mo
ralizatoare. Este sincer și e- 
moționat, profund și înduio
șător de la început pînă la 
sfîrșit. Nasfeter cunoaște foar
te bine lumea complicată a 
copilăriei. O cunoaște și o iu
bește, Și pledează pentru ea 
cu convingere, ară'tînd pri
mejdia ce zace în optica gre
șită față de responsabilitatea 
părintească.

Al. COVACI

pag. 1)din(Urmare
a-

a-

se vor face împrej-

nu. săptămîna viitoa- 
din 15 aprilie n.n.). 

la 1 Mai totul va fi

tineretu- 
tinerii îl

tineri sînt cîteva 
care lipsa de res-

efec-
ame-
plan -

rare, 
per- 
gos- 

de 
mai

harnicilor 
muntelui, 
mereu 

protejare a na-

agrement menite să ofere <>:; .. i.i„. 
clipă de destindere la verdeață, aer,

început deja aceste

agre-

V Sud, Lupeni. Un șuvoi de apă, djsnlr- 
vrea să „amenajeze" un-, lac. Oare va reuși

trebuie. Am considerat de aceea opor- 
să „sune" ca un ceas deșteptător... Așa 
pregătirile sau mai exact, aplicarea 
(notate pe hîrtie de gospodari) există 

1 Mai și în conti-
a arborilor 
exemple in 
ponsabilitate a unora, ignora
rea eforturilor ce au fost fă
cute pentru înălțarea fiecărui 
arbore al codrilor generațiilor 
viitoare riscă să tulbure dez
voltarea tinerei plantații.

in fericire, asemenea ca- 
zuri sînt tot mai 
Ocrotite de grija

manentă a 
podari ai 
preocupările 
constante de 
furii de către masele largi de
oameni ai muncii, plantațiile 
de azi, codrii masivi de inli
ne se nasc și se dezvoltă nor
mal. Se dezvoltă, simbolizind 
parcă în falnica lor devenire 
o grijă înțeleaptă pentru con
servarea naturii, a mediului 
ambiant indispensabil echili
brului biologic, fericirii gene
rațiilor viitoare.

In contextul sarcinilor de 
mare importanță trasate de 
conducerea de partid și de 
stat pe linia apropierii in 
cit mai mare măsură a acti
vităților de învățămînt și de 
cercetare de necesitățile ce
le mai actuale ale procesului 
de producție, perioada de 
practică începută la 9 apri
lie de către studenții mineri 
capătă semnificații deosebi
te.

Ca o particularitate a ac
tualei perioade de practică 
poate fi menționat faptul că 
ea iși propune de a depăși 
stadiul caracterizat doar prin 
participarea studenților la 
realizarea sarcinilor de plan 
aferente locurilor de muncă. 
Pe lingă acest aspect, 
se va urmări participa
rea activă a studenților la 
activitatea de producție 
abordarea unor teme de 
diu a căror finalizare va 
tribui la îmbunătățirea 
ceSelor tehnologice. In acest 
sens pot fi enumerate studi
ile „Perfecționarea pușcării 
în cărbune — sursă impor
tantă de economii" efectuat 
la minele Vulcan, Dîlja, Pe
trila și Lonea, de către stu
denții Dorel Iuga, Liviu Hre- 
naru, Andrei Fodor și alții 
sub îndrumarea șefului de 
lucrări ing. Ștefan Șomlo și 
„Caracterele distincte ale
straielor de cărbune din
cîmpul minier Uricani" rea
lizat de studenții Bujor Sfer- 
coci și Oliviu loanițescu sub 
coordonarea prof. dr. Emil 
Pop.

prof, dr. Emil

Măsurile de primenire să ia grabnic 
iarbă verde!materializării la...

drumul

(Urmare din pag. 1)

La „V Sud“ și la 
Brăița, deocamdată... 

liniște hibernală
Aceste două zone de agre

ment de la Lupeni ni s-au în
fățișat învăluite în „cămașa" 
verde de primăvară, a naturii. 
Nimic nou față de anul‘trecut, 
sînt liniștite netrezite _ încă 
din hibernarea... de iarnă. Deo
camdată. Pentru că tovarășii 
Victor Brașoveanu, prim vice
președinte al Consiliului popu
lar Lupeni și Frederich Dara- 
dics, vicepreședinte, ne-au vor
bit despre intențiile de pregă
tire a acestor locuri de 
ment:

— La „V Sud" se vor 
tua lucrări curente de 
naj are a zonelor verzi, 
țări de flori, recondiționarea 
umbrarelor, a încăperilor pen
tru alimentația publică.

— Ce ne puteți spune despre 
crearea condițiilor pentru 
practicarea unor jocuri sporti
ve ?

— La V Sud, nu ne-am gîn- 
dit să amenajăm o bază spor
tivă. De fapt, acest loc de a- 
grement va fi predat 
lui și, să sperăm, că 
vor amenaja...

— Dar Brăița ce va oferi 
nou. la deschiderea sezonului ?

— Se va construi un pod pes
te pîrîu. un grup social, um
brare. Se vor amenaja mese 
și scaune rustice, localul pen
tru alimentația publică. De a- 
semenea. 
muiri...

— Au 
lucrări ?

— încă 
re (adică 
dar pînă 
gata.

Deși lucrările de care amin
teau interlocutorii noștri de Ia

Aceste două exemple ilus
trează convingător felul în 
care mina tinde să devină 
un adevărat laborator al cer
cetării științifice studențești, 
contactul permanent cu rea
litățile locurilor de muncă, 
colaborarea cu cadrele teh
nice și minerii cu vastă ex
periență conferind studiilor 
întreprinse o evidentă valoa
re practică.

Din discuțiile purtate eu 
diferiți studenți Se poate 
desprinde o concluzie intere
santă a acestor prime zile de 
practică. Pe lingă posibilita
tea aprofundării cunoștințe
lor teoretice acumulate in 
institut, studenții apreciază 
ca deosebit de util contactul 
cu munca plină de elan și 
abnegație a minerilor. Lu- 
crînd împreună la fronturi
le de lucru, studenții și mi
nerii efectuează un perma
nent schimb de opinii, se ci
mentează legături trainice.

încadrarea în ritmurile in
tense ale muncii creatoare, 
creșterea creativității mun
cii studenților, acordarea li
nei atenții corespunzătoare 
atît aspectelor tehnologice, 
cit și celor generate de re
lațiile interumane ce inter
vin in procesul de muncă, 
constituie principalele coor
donate ale practicii pe care 
o desfășoară în aceste zile 
viitorii specialiști ai indus
triei miniere.

Dorel POPA, 
student

Eupeni, mai ales la Brăița, 
sînt suficient de ample pentru 
a fi executate în două săptă- 
mîni, sperăm totuși că ele vor 
fi terminate la timp, așa cum 
am fost asigurați.

Agrement și perspec
tive apropiate sau 

îndepărtate
Referitor la asigurarea unor 

locuri amenajate pentru agre
ment la Vulcan și Lupeni, con
cluziile sînt clare. Preocupările 
intense din aceste zile, vor fa
ce ca serbările cîmpenești de 
1 Mai să se desfășoare într-un 
cadru plăcut, reconfortant.

Să vedem însă, unde și cum 
vor petrece clipe de destinde
re, petroșănenii și ceilalți oa
meni ai muncii din Valea Jiu
lui. L-am rugat pe tovarășul 
vicepreședinte al consiliului 
popular municipal, ing. Emili- 
an Tomulescu, să răspundă 
cestei întrebări:

— înainte de a mă opri la 
orașul Petroșani, vreau să 
mintesc că la Aninoăsa au în
ceput lucrările de amenajare 
a unui loc de agrement, pe un 
platou situat deasupra minei. 
Acesta, ca și cabana Valea de 
Pești, sînt de perspectivă mai 
îndepărtată. Cit despre Petrila 
și Lonea. acestea au în apro
piere cabanele Lunca Florii, 
Voievodul, unde se pot orga
niza ieșiri, serbări cîmpenești, 
etc.

Tot de perspectivă mai în
depărtată socotesc și Parcul 
Institutului din Petroșani. Aici 
s-a făcut deja „o toaletă" de 
primăvară, curățindu-se prin 
muncă patriotică toate gunoa
iele. In curînd vor începe lu
crările la drumul de aeCes. A- 
poi. cu sprijinul studenților și 
elevilor se vor efectua amena
jări (bănci, măsuțe, alei, o o- 
glindă de apă, pîrtie de săni-

lui pe institut. Cîștigînd cu sco- I 
rul de 2—1, echipa anului III e- | 
lectro a intrat în posesia titlu- ț 
lui de campioană. 1

• La mijlocul săptămînii ca
re a trecut, pe stadionul „Jiul" 
s-au întîlnit echipele de fotbal 
ale anilor III electromecanică și 
IV mine, în finala campionatu

ț Crosul primăverii, desfă
șurat recent a aliniat la start 
160 de studenți și 65 de studen
te. Cîștigătorii sînt în ordine ; 
la băieți : llie Stepănescu, Ma
tei Guți’lă, lacob Gica iar la fe
te : Viorica Holhorea, Mariana 
Trăneci, Olimpia Gligor.

£ Echipa de handbal a in
stitutului constituită din studenți 
- sportivi nelegitimați se află 
la Pitești unde astăzi participă 
la faza zonală a „Cupei tinere
tului". In cadrul aceleiași com
petiții, la Hunedoara, se află 
echipa de fotbal, iar la Craio
va formația de baschet.

Persida Pecican la fete sînt ciști- 
gâtorii fazei pe institut la tenis 
de masă desfășurată în cadrul 
„Cupei tineretului". Cei doi stu- 
denți au obținut astfel dreptul 
de a participa la etapele supe
rioare ale competiției.

uțe), fără a afecta prea mult 
caracterul natural al parcului.

— Spuneți-ne cîteva cuvin
te și despre perspectivele ime
diate de agrement pentru lo
cuitorii orașului Petroșani.

— Desigur, lacul de agre
ment a fost în atenția noastră, 
s-a amenajat, s-au plantat 
pomi, s-au curățit împrejuri
mile. Bărcile și hidrobiciclete
le sînt în această perioadă re
vizuite și reparate, astfel ca la 
sărbătoarea oamenilor muncii 
totul să fie gata. La „Tulipan" 
— locul serbărilor cîmpenești 
pentru petroșăneni — poiana 
va rămîne naturală, a^a cum 
este. Mai amintesc că masivulcă masivul

Zonele de 
din municipiu 
soare, pentru refacerea forțelor se află la calc scurtă de iua 
cînd vor fi gazde. Ne așteptam ca ele (toate) să fi început 
a se găti în straie primenite. Poate ne-am grăbit cu vizita ? 
Credem că nu, știut fiind că un lucru lăsat pe ultima clipă 
nu iese tocmai cum 
tun ca vizita noastră 
că, începînd imediat 
practică a măsurilor 
garanția ca la apropiata sărbătoare de la 
nuarc, locurile de agrement să ofere minerilor, tuturor oame
nilor muncii din municipiu, ceea ce se cere unor astfel de 
zone — condiții optime pentru sport, mișcare, jocuri in aer, 
divertisment (mai puțin consum de băuturi alcoolice), in
tr-un cuvint posibilități multiple de petrecere a timpului 
liber și de refacere a potențialului de muncă.

răsplata
Numele lui Oscar Faur, \ 1 

lexandru Rățoi și Constan
tin Botezatu au fost făcute 
nu dc mult cunoscute cetă
țenilor orașului și prin in
termediul difuzorului stației 
de radio — emisie-recep- 
ție a unei mașini din echi
pajul de serviciu al miliției. 
Se anunța pe această cale 
judecarea acestor trei indi
vizi în cadrul unui proces 
public pentru infracțiunea 
de tîlhărie. Odioasa l-or fap
tă comisă — care în faza de 
anchetă a fost relatată pe 
larg într-una din paginile de 
etică ale ziarului nostru — 
nu a rămas nepedepsită. Ini
țiatorul josnicului act săvîr- 
șit asupra unui cetățean a 
fost condamnat la 6 ani în
chisoare iar complicii săi la 
4 ani fiecare.

Dublă delincventă 
la volan

Eugen Gagesch, în vîrstă 
de 21 de ani, aflîndu-se în 
23 octombrie 1973 la volanul 
autoturismului „GAZ-69" cu 
numărul 2 TM 652, circula 
spre Timișoara pe șoseaua 
Petroșani — Simeria. La in
trarea in comuna Pui. con
ducted imprudent, l-a acci
dentat pe C. G., care, cu toa
te intervențiile medicale ce 
le-a primit a decedat. în loc 
de a ajuta victima, șoferul a 
apăsat pe accelerator și a în
cercat să se facă nevăzut. 
Ajuns din urmă a fost ne
voit să tragă pe dreapta și 
să-și recunoască dubla gre
șeală comisă. Acum va „sta
ționa" un timp pentru a-și 
ispăși condamnarea.

N. GHERGHIN 
judecător

Cîrnațî din... 
farmacie

Mihai Ciuvercă, angajat la 
sectorul U.F.E.T. Lupeni, 
prin forțarea încuietorii a 
pătruns, în noaptea de 16— 
17 martie a.c., te farmacia 
din orașul Uricani de upde 
a furat bani și... cîrnați, din 
cămara de alimente a far
macistei B. Eva, aflată 
corpul clădirii. M. C 
cuns binișor cîrnați: în căp
tușeala hainei și a p cat șa-, 
tisfăcut spre exploit. t a fo
restieră. L-au ajuns |din 
urmă organele de ordine. 
După cîrnați, acum, vrînd- 
nevrînd va gusta din... „plă
cinta" amară pe care i-o 
pregătește instanța.

Cpt. Toma FALON

în
a as-

Paring, prin exploatarea tele- 
scaunului nu a încetat să con
stituie permanent, un minu
nat prilej de agrement, turism, 
sport. Acum, în sezonul j cald, 
cabana Rusu și împrejurimile 
sale vor continua să fie puncte 
de atracție, nu numai pentru 
locuitorii municipiului nostru. 
De aceea, atenția noastră se va 
îndrepta spre oferirea condiți
ilor bune de funcționare a te- 
lescaunului, a transportului cu 
autobuzele spre acest loc. Aș 
aminti aici, ca o perspectivă 
îndepărtată, dar sigură, con
struirea în acest masiv a caba
nei turistice „Paring", pentru 
care avem deja domnwnlația.
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Poziția României în problemele 
materiilor prime și dezvoltării

dintre
Alexei Kosîghin

și
Fam Van Dong

NAȚIUNILE UNITE 13 — Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmite: Luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor de politică generală ale sesiunii extraordina
re a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite con
sacrată problemelor materiilor prime și dezvoltării, ministrul 
afacerilor externe al României, George Macovescu, a expus 
poziția țării noastre față de problemele aflate pe ordinea de zi.

să reprezinte

In abordarea problemelor 
privind dezvoltarea — a subli
niat vorbitorul — este nece
sar, după părerea noastră, să 
se pornească de la realitățile 
prezente și de la cauzele care 
le-au generat, mai precis de 
la existența, alături de țările 
dezvoltate, a unui mare nu
măr de țări rămase în urmă 
din punct de vedere economic 
și social, ca urmare a politi
cii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. Datorită per
petuării în viața internaționa
lă a unor asemenea politici și 
practici anacronice, decalaje
le dintre țările industrializa
te și țările în curs de dezvol
tare, în loc să se reducă, se 
adîncesc necontenit, spre în
grijorarea profund legitimă a 
popoarelor.

Cursa înarmărilor, cheltuie
lile militare, absorbind o par
te însemnată din resursele 
materiale și umane ale lumii, 
sustrag importante mijloace 
care ar putea servi la sprijini
rea eforturilor proprii ale ță
rilor în curs de dezvoltare, la 
progresul economic și social al 
tuturor națiunilor, la rezolva
rea problemelor privind ma
teriile prime și dezvoltarea și, 
în general, la o mai bună 
re a tuturor popoarelor.

El a subliniat că criza 
nergiei, care preocupă în 
mentul de față întreaga ome
nire, manifestîndu-se diferit 
de la țară la țară, a produs 
greutăți în multe state și da
că nu vom găsi remedii co
respunzătoare va produce, în 
mod cert, dificultăți și mai 
mari în viitor.

Asemenea consecințe se fac 
cu atîf mai resimțite, cu cît 
ele se adaugă la inechitățile și 
discriminările de tot felul e- 
xistente în raporturile dintre 
țările în curs de dezvoltare și 
cele industrializate, contribu
ind astfel la adîncirea decala
jelor dintre ele.

Soluționarea arzătoarelor 
probleme privind materiile 
prime și dezvoltarea — a spus 
în continuare ministrul român 
— reclamă, înainte de toate, 
stabilirea cadrului de princi
pii și linii directoare pe care 
trebuie să se întemeieze în
treaga activitate și cooperare 
a statelor în acest domeniu. 
Este, de aceea, necesar, după 
părerea guvernului român, ca 
un loc central în preocupările 
sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale să revină ela
borării, adoptării și 
nerii în practică a 
samblu de principii 
versal valabile, care

sta-

e-
mo-

tranSpu- 
unui an- 
noi, uni- 
să asigu-

re deplina egalitate în drep
turi, respectarea independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în afacerile in
terne, avantajul reciproc, ne- 
folosirea forței și a amenință
rii cu forța în acțiunile state
lor pentru soluționarea pro
blemelor privind materiile 
prime și dezvoltarea și, în ge
neral. în relațiile economice 
și financiare dintre toate ță
rile lumii; odată convenite, a- 
ceste principii se impun a fi 
respectate întocmai de către 
fiecare stat ori grup de state 
față de orice stat sau grup de 
state, de întreaga comunitate 
internațională.

Este dreptul sacru al fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe 
bogățiile, materiile prime și 
resursele sale de energie spre 
a fi utilizate în scopul dez
voltării economice și sociale 
proprii, al consolidării inde
pendenței și suveranității na
ționale, al participării active 
la cooperarea economică inter
națională — a spus vorbitorul. 
România se situează pe pozi
ția fermă că situația din do
meniul materiilor prime, sur
selor de energie, al dezvoltă
rii și, în general, al relațiilor 
economice internaționale nu 
trebuie folosită ca mijloc de 
presiune sau amestec în tre
burile interne ale altor state.

Relevînd că hotărîtor 
modul în care fiecare 
reușește să valorifice 
muncă materiile prime, 
țiile naturale ale țării 
ministrul român a subliniat 
că experiența poporului nos
tru demonstrează că pentru 
rezolvarea problemelor dez
voltării economiei și culturii, 
pentru ridicarea nivelului de 
viață al unei națiuni sînt ne
cesare eforturile întregului 
popor, antrenarea tuturor for
țelor și energiilor acestuia.

Asigurarea accesului larg 
al tuturor popoarelor la cuce
ririle științei și tehnologiei 
moderne — a spus în continu
are ministrul român — con
stituie o altă cerință de bază 
pentru reducerea decalajelor 
dintre țările în curs de dezvol
tare și cele industrializate. 
Delegația română apreciază 
că O.N.U.. organismele sale 
sînt chemate să acționeze mai 
intens și cu mai multă efici
ență pentru stimularea coope
rării internaționale în dome
niul științei și tehnicii. Con
vocarea sub auspiciile O.N.U. 
în anii 1978-79 a unei confe
rințe mondiale pentru știință 
și tehnologie în slujba dezvol
tării, inițiativă pe care Româ
nia a promovat-o în mod con-

este 
popor 

prin 
bogă- 

sale,

stant, va trebui 
un moment de răscruce în a- 
sigurarea accesului nestînjenit 
al tuturor țărilor și, în primul 
rînd, al celor în curs de dez
voltare. la această pîrghie de 
bază a progresului economic 
și social.

Subliniind că relațiile de 
cooperare internațională sînt 
chemate, la rîndul lor, să în
lesnească și să sprijine efor
tul național al fiecărui popor 
pentru progres și dezvoltare, 
vorbitorul a declarat: Trata
tele de prietenie și colabora
re, declarațiile solemne comu
ne precum și celelalte acor
duri încheiate de președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu conducătorii a numeroase 
state din Asia, Africa, Ameri
ca Latină, din America de 
Nord și Europa asigură o te
melie trainică, de lungă du
rată în cadrul unei cooperări 
multilaterale, reciproc avan
tajoase, deschizînd ample 
perspective dezvoltării relați
ilor de prietenie și colaborare 
între poporul român și popoa
rele respective.

Referindu-se la aceste docu
mente, în discursul solemn 
rostit, recent, în fața Marii A- 
dunări Naționale, atunci cînd 
a fost învestit ca întîiul pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat: „Acum, 
în aceste momente, doresc să 
asigur încă odată pe prietenii 
noștri de peste hotare, toate- 
națiunile lumii că poporul 
român își va respecta cu sfin
țenie angajamentele, acțio- 
nînd neobosit pentru afirma
rea principiilor noi de relații 
între state, pentru promova
rea politicii de prietenie si 
colaborare între toate statele 
și națiunile lumii".

In continuare. ministrul 
român a relevat că, în cadrul 
căutării soluțiilor pentru pro
blemele perene ale dezvoltării, 
o pîrghie de mare eficiență o 
constituie mecanismul prețu
rilor la materiile prime și re
lația dintre acestea și prețu
rile produselor industriale, a- 
sigurarea unui raport echita
bil între prețurile materiilor 
prime și cele ale produselor 
industriale, de a se înlătura 
orice obstacole și discriminări 
care grevează relațiile econo
mice internaționale și afectea
ză cauza cooperării, păcii și 
securității internaționale. A- 
bordînd tematica complexă a 
materiilor prime și dezvoltă
rii. sesiunea extraordinară tre
buie să aibă în vedere, după 
părerea delegației române, și 
problemele privind alimenta
ția și produsele agroalimenta- 
re. O atenție deosebită se ce
re a fi acordată problemelor 
financiare și monetare, inten
sificării eforturilor la scară 
națională și internațională 
pentru asigurarea desfășurării

schimburilor comerciale din
tre state și a cooperării lor e- 
conomice în condiții de sigu
ranță și stabilitate.

Delegația română consideră 
că soluționarea problemelor 
majore privind materiile pri
me și dezvoltarea, ca și a ori
căror altor probleme interna
ționale, la sesiunea extraordi
nară și în continuare, trebuie 
să se facă cu participarea tu
turor statelor și în conformi
tate cu drepturile și interesele 
legitime ale tuturor.

După părerea guvernului 
român, revine actualei sesi
uni extraordinare a Adunării 
Generale sarcina de înaltă 
răspundere de a face primul 
pas în direcția stabilirii'prin
cipiilor și liniilor directoare a- 
le soluționării problemelor 
privind materiile prime și dez
voltarea. adoptînd, prin con
sensul statelor membre, docu
mente corespunzătoare în ve
derea consacrării lor.

După părerea guvernului 
român, un cadru corespunză
tor pentru atingerea acestor 
obiective l-ar constitui convo
carea, sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor, 
a unei conferințe generale pe 
tema materiilor prime și dez
voltării.

In încheiere George Maco- 
vescu a spus: Guvernul român 
m-a însărcinat să declar de 
la această tribună că România 
este ferm hotărîtă să contri
buie activ la eforturile comu
nității internaționale destina
te rezlovârii problemelor mon
diale privind materiile prime, 
energia și dezvoltarea. Acțio- 
nind în modul acesta, avem 
conștiința că servim interese
le de azi și de mîine ale popo
rului român, ale tuturor po
poarelor, că participăm la fă
urirea unei lumi mai bune și 
mai drepte, spre care cu toții 
trebuie să ne îndreptăm.

MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
Alexei Kisîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
avut, sîmbătă, o întrevedere 
cu Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, primul ministru 
al guvernului R.D. Vietnam. 
Au fost discutate probleme 
de interes comun, precum și 
unele probleme internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 13 — 
Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: în
trunit la sediul din New York 
al Națiunilor Unite, în cadrul 
celei de-a 7-a sesiuni. Comite
tul special al O.N.U. pentru 
definirea agresiunii — orga
nism din care fac parte 35 de 
state, între care și România 
— a âprobat în unanimitate 
„Proiectul definitiv al defini
ției agresiunii".

In preambulul proiectului se 
subliniază datoria Organizației 
Națiunilor Unite de a menține 
pacea și securitatea internațio
nală „și de a reprima orice act 
de agresiune sau alte încălcări 
ale păcii", precum și datoria 
statelor „de a rezolva diferen
dele lor internaționale prin 
mijloace pașnice".

Preambulul califică 
nea „drept cea mai 
periculoasă formă a
ilegale a forței, care cuprinde, 
dată fiind existența tuturor ti
purilor de arme de distrugere 
în masă, amenințarea posibilă 
a unui conflict mondial, cu 
toate consecințele sale catas
trofale".

Reafirmînd datoria statelor 
de a nu folosi forța armată 
pentru a lipsi popoarele de 
dreptul lor la autodeterminare, 
libertate și independență, sau 
pentru a aduce atingere inte
grității teritoriale, preambulul 
subliniază că „teritoriul unui 
stat nu poate fi violat și nu

fie chiar Și 
unei ocupa

—

agresiu- 
gravă și 
folosirii

poate constitui, 
temporar, obiectul 
ții militare sau al altor masuri 
de forță". ,

In partea operativă a proiec
tului se subliniază că ..agresi
unea. așa cum este definită în 
cele ce urmează, este folosirea 
forței armate de către un stat 
împotriva suveranității, inte
grității teritoriale sau indepen
denței politice a unui alt stat, 
sau în orice alt mod incompa
tibil cu Carta Națiunilor Uni
te".

în articolul trei al proiectu
lui sînt expuse în mod clar ur
mătoarele acte ce intră în ca
tegoria de „agresiune" :

a) Invadarea sau atacarea te
ritoriului unui stat de către 
forțele armate ale unui alt 
stat, sau orice ocupație milita
ră. chiar temporară, rezultînd 
dintr-o asemenea invazie sau 
dintr-un asemenea atac, sau 
orice anexiune, prin folosirea 
forței, a teritoriului sau a unei 
părți a teritoriului unui alt 
stat ;

b) Bombardarea, de către 
forțele armate ale unui stat, a 
teritoriului unui alt stat, sau 
folosirea oricăror arme de că
tre un stat împotriva teritoriu
lui unui alt stat ;

c) Blocada porturilor sau 
coastelor unui stat de către for
țele armate ale unui alt stat :

d) Atacul efectuat de către 
forțele armate ale unui stat

împotriva forțelor armate te
restre. navale sau aeriene, a 
flotelor maritime și aeriene ci
vile. ale unui alt stat ;

e) Folosirea forțelor armate 
ale unui stat, care sînt stațio
nate pe teritoriul unui alt stat 
cu acordul statului gazdă, con
trar condițiilor prevăzute în a- 
cord, sau orice extindere a pre
zenței lor pe teritoriul în ches
tiune după stingerea acordu
lui ;

f) Acțiunea unui stat de a 
admite ca teritoriul său, pe ca
re l-a pus la dispoziția unui 
alt stat, să fie folosit de către 
acest din urmă stat pentru co
miterea unui act de agresiune;

g) Trimiterea de către un 
stat sau în numele lui de ban
de sau grupuri înarmate, de 
forțe neregulate sau mercenari 
care săvîrșesc acte de forță ar
mată împotriva unui alt stat, 
de o asemenea gravitate îneît 
ele echivalează cu actele enu
merate mai sus. sau faptul de 
a se angaja în mod substanți
al într-o astfel de acțiune.

Definiția relevă, fără echi
voc, că „nici un considerent, 
de orice natură ar fi el, poli
tică. economică, militară sau 
de alt fel. nu poate să justifi
ce o agresiune".

Războiul de agresiune — sub
liniază documentul — consti
tuie o crimă împotriva păcii 
internaționale. Agresiunea dă 
naștere la răspundere interna
țională.

KOLNUL ORAȘ ROMAN
(Urmare din pag. 1)

pierea orașului. încă în a- 
nul 38 î.e.n., împăratul ro
man Agrippa a fondat ora
șul pe locurile actualei așe
zări, locuri cucerite încă de 
Cezar în jurul anilor 50 î.e.n. 
Urmașii lor au ridicat aici 
clădiri, terme și temple ale 
căror urme stau mărturie a 
acelor vremuri în care ora
șul înflorea. Prin anul 5 al 
erei noastre, orașul — denu
mit Noul Opidum — devine 
capitala Germaniei de Jos, 
iar în anul 50 — împăratul 
Claudius îl transformă în 
colonie romană, dîndu-i nu
mele de „Colonia Claudia A- 
ra Agrippinensis", cetățenii 
orașului devenind cetățeni 
romani. Se pare că aici au 
fost proclamați numeroși 
împărați romani, între care 
și Traian, înaipte de a porni 
la cucerirea Daciei.

Dintre monumentele păs
trate se remarcă, în primul 
rind, Pretoriumul, scos la 
iveală relativ recent. El se 
află în subsolul noii clădiri 
a Primăriei. Aici au fost gă
site numeroase pietre fu
nerare, resturi de fîntîni, 
cărămizi cu emblema legiu
nilor romane. Cu adevărat 
excepționale sînt conductele 
romane de apă și canaliza
re suhterană. O porțiune de 
circa 100 m din canalul sub
teran s-a păstrat într-o sta
re foarte bună. înalt cît sta
tura unui om, el crește trep
tat în diametru, coborînd u- 
șor spre Rin.

In ce privește aproviziona
rea cu apă potabilă a fostu
lui oraș roman, aceasta se 
făcea printr-un apeduct ca
re pornea din Netersheim, 
situat în Munții Eifel, (apro
ximativ 80 km de oraș), apa 
fiind purificată într-o insta
lație situată în actuala sub
urbie a Kdlnului.

Au fost descoperite, de a- 
semenea, urme ale palatului

imperial, al« fortăreței Di- 
vitia. Remarcabil este și 
mozaicul dedicat lui Dioni
sos. Acesta are dimensiunile 
unui mare covor — 7,5 pe 10 
metri și este alcătuit din mi
lioane de pietricele și bucăți 

l a fost 
conservat, 

printre 
dintre mo- 
aflate la

de sticlă. Mozaicul 
descoperit bine i 
ceea ce îl situează 
cele mai notabile 
zaicurile romane 
nord de Alpi.

Memorabil este 
cui filozofilor", care prezin
tă busturile unor poeți și fi
lozofi greci, fapt care ates
tă că orașul Colonia Agrip- 
pinensis era nu numai una 
din cetățile cele mai puter
nice de pe Rin, un centru 
comercial și meșteșugăresc 
dezvoltat, dar și un centru 
de cultură locuit de oameni 
ce știau să prețuiască tezau
rul de gîndire pe care îl do- 
bîndise pînă în acel moment 
umanitatea.

Constantius, tatăl lui Con
stantin cel Mare, a construit 
aici primul pod stabil peste 
Rin. Unii din pilonii săi, de
și din lemn, rezistă pînă azi. 
Orașul avea ziduri puterni
ce, ca și turnuri de apărare. 
Cel din nord-vest, de pildă, 
situat la întretăierea străzii 
St. Apern cu strada Arsena
lului, s-a păstrat aproape în 
întregime pînă în zilele noas
tre.

In ciuda masivității sale, 
turnul este o adevărată con
strucție artistică, datorită 
modului în care sînt dispuse 
cărămizile din care este al
cătuit.

Urmele străzii principale 
— Via principalis — sînt 
constituite din actuala Ho- 
henstrasse, una din cele mai 
comerciale artere ale Kolnu- 
lui de azi. Ea traversa ora
șul roman de la nord spre 
sud. In continuare, spre sud, 
pe strada care poartă nume
le de Severinstrasse, se în-

și „Mozai-

tindea o șosea „extra muros" 
(in afara zidurilor), întoc
mai ca Via Appia, de la Ro
ma. Ca și celebra șosea ro
mană, cea din Colonia era 
un loc preferat pentru con
struirea de morminte pentru 
personalitățile politice și oa
menii bogați ai coloniei ro
mane. Astfel de morminte 
au fost descoperite, nu de 
mult, cu prilejul unor săpă
turi arheologice efectuate 
sub biserica Sankt Severin. 
In rindnl acestora este re
marcabil monumentul fune
rar al lui Poblicius, recon
struit acum în Muzeul ro- 
mano-german, chiar la intra
re, lingă imensul mozaic al 
lui Dionisos. El are o înălți
me de 15 m și e împodobit 
cu minunate basoreliefuri, 
ornamente și inscripții, sta
tuete de mărimea unui om, 
toate păstrate într-o stare 
foarte bună. Deasupra mo
numentului, în mărime na
turală, statuia de marmură 
a lui Poblicius, îmbrăcat în
tr-o togă ale cărei falduri 
par din catifea, a înfruntat 
cu seninătate vicisitudinile 
timpului aproape 20 de se
cole.

Orașul roman, cu autono
mia și rolul său milenar și 
politic important, a existat 
timp de circa patru secole. 
In anii 457 sau 458, după a- 
sasinarea lui Aetius, cuceri
rea cetății de către franci a 
pus capăt stăpînirii romane 
aici, în Colonia, dar și pe 
Rin, deoarece căzuse astfel 
punctul strategic hotărîtor 
al apărării imperiului spre 
nord.

Astăzi, relicvele acelor 
timpuri frământate se află în 
vitrinele de sticlă ale „Mu
zeului romano-german" din 
Koln. Ele îndeamnă parcă 
la reflecție asupra trăiniciei 
operei umane în înfruntarea 
cu timpul și cu vrăjmășiile 
lui.
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Consfătuirea reprezentanților băncilor 
din țările membre ale C.A.E.R.

PRAGA 13 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : între 9 și 12 apri
lie. la Praga s-au desfășurat 
lucrările consfătuirii reprezen
tanților băncilor din țările 
membre ale C.A.E.R., cu parti
ciparea delegaților Băncii In
ternaționale de Colaborare E- 
conomică, Băncii Internaționa-

Ie de Investiții și ai Secretari
atului C.A.E.R.

Au fost examinate probleme 
din domeniul bancar, efectuîn- 
du-se. totodată, un schimb de 
păreri asupra situației pe piața 
internațională de devize.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare 
și înțelegere reciprocă.

Evoluția crizei 
guvernamentale din Belgia

BRUXELLES 13 (Agerpres). 
— Premierul desemnat al Bel
giei, Leo Tindemans, l-a infor
mat, vineri, pe regele Baudouin 
asupra eșecului încercărilor 
sale de a alcătui un nou gu
vern.

■ Eșecul lui Tindemans se da- 
torește faptului că, în urma 
negocierilor dintre partidele 
social-creștin și socialist, nu

s-a putut ajunge la o soluție 
de compromis privind, în spe
cial, problemele învățămîntu- 
lui și autonomia regională.

In fața acestei situații. Leo 
Tindemans a anunțat că va 
încerca. în continuare, să-și 
îndeplinească mandatul încre
dințat, prin alcătuirea unui gu
vern minoritar social-creștin- 
liberal.

DUMINICĂ, 14 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Păcală; Republica:
Monte Carlo; PETRILA: Para- 
șutiștii: LONEA — Minerul: 
Vifornița: ANINOASA: Fron
tul nomad; VULCAN: O a- 
facere pe cinste; LUPENI — 
Cultural; Cidul; URICANI: 
Aventura lui Poseidon.

la,Ou In armoniile valsului; 
15,40 Din comoara folcloru
lui nostru; 16,00 Transmisi
une sportivă: 16,30 Meridia
ne, melodii; 17,00 Opereta 
..Voievodul țiganilor"; 17,30 
Romanțe și cîntece de pa
har; 18,00 Secvențe muzicale; 
19,00 Radiojurnal; 19,15 Es
trada duminicală: 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Opera „Don 
Giovanni"; 23,00 
trada nocturnă.

22,10
22,20

Film artistic. Astă-sea- 
ră dansăm în familie. 
O producție a studio
ului cinematografic 
București. Premieră 
TV.
Telejurnal. 
Duminica sportivă.

LUNI, 15 APRILIE

asupra unor sate libaneze

LUNI, 15 APRILIE

8,30

16.30

19,00

19,20

19,30

vacanță. 
Guliver.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ancheta poștașilor;
Republica: Singur; LONEA 
— Minerul: Joe Hill; VUL
CAN: In munți crește un 
brad verde; LUPENI — Cul
tural: Generalul doarme în 
picioare; URICANI: Aven
tura lui Poseidon.

I

6,00 Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Vă recoman
dăm pentru azi; 8,05 Ilustra
te muzicale; 9,00 ‘Ora satu
lui; 10,10 Albumul succese
lor discografice; 10,45 Patri
ei cîntec fierbinte; 11,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 11,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Pa
rada șlagărelor; 14,00 Unda 
veselă: 14.30 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri;

8.40
9,35

11.45
12,30
13.00
15,00

16,30

16,45

17,40

19,00

19,30

20,00

20,20

Deschiderea programu
lui. — Gimnastica 
pentru toți.
Cravatele roșii.
Film serial, 
din 13 case. 
XI.
Viața satului. 
Ce știm și ce 
despre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazin sportiv. — 
Rugbi: România — Po
lonia.
Baladă pentru acest 
pămînt.
Film serial. Eneida (ul
timul episod).
Cîntare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean.
Lumea copiilor. Bănu
țul de aur.
Telejurnal. Săptămîna 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămînii. 
Focul invizibil.
Avanpremieră.

Comoara 
Episodul

nu știm

20.00
20,30

Emisiune în 
maghiară.
Bună seara 
Aventurile lui 
1001 de seri. Bugs Bun
ny și prietenii săi.
Telejurnal — 1 Mai 
1974 — sub semnul a- 
nului jubiliar. 
Panoramic științific. 
Roman-foileton — E- 
ducația sentimentală. 
Ecranizare realizată în 
coproducție de televi- 
ziunile franceză, ita
liană, elvețiană și bel
giană a capodoperei 
lui Gustav Flaubert. 
Revistă literar-artisti- 
că TV. „Cîntecul ce ți 
se cuvine, țară"! 
24 de ore.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: 
grade; Paring

Minimele 
grade: Paring

PENTRU 1
LE 24 DE ORE: Vreme închi
să cu cer mai mult acoperit. 
Temporar, averse slabe de 
ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

în
de

Petroșani
' 7 grade.

Petroșani
: 1 grad.
URMĂTOARE-

14

3

ANGAJEAZĂ
LUCRĂTORI NECALIFICAȚI 
pentru încărcări vagoane cu ciment 

unde se asigură salariul mediu de 1 800 lei

ii LUCRĂTORI NECALIFICAȚI
Ia atelierele și secțiile fabricii de ciment 

unde se lucrează în acord global și se asigură salariul de 1 500 
posibilități de calificare în meseria de mașinist prin cursuri cu 
cipare in producție.

Se primesc muncitori și cu 4 clase elementare.

Se asigură cazare și transport cu mașinile în convenții și 
țiile legale.

lei, cu 
parti ■

condi-

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

BEIRUT 13 (Agerpres). — în 
noaptea de vineri spre sîmbătă, 
unități ale armatei israeliene 
au întreprins un raid asupra 
a șase sate din regiune? de 
sud a Libanului — anunță un 
comunicat oficial libanez relu
at de agențiile occidentale de 
presă. în urma raidului, două 
persoane au fost ucise, alte 13 
au fost luate ostateci și un nu
măr de locuințe au fost distru
se.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
Forțe israeliene de comando 
au atacat, în noaptea de vi
neri spre sîmbătă. șase sate 
libaneze, ca ripostă la acțiunea 
a cărei responsabilitate a fost 
asumată de Frontul Popular 
pentru Eliberarea Palesti
nei — Comandament General 
(C.F.P.L.P.-C.G.) — declanșată 
de pe teritoriul Libanului — și 
în urma căreia 18 persoane is-

raeliene au fost ucise în loca
litatea Kiryat Shemona.

★

DAMASC 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
sirian a anunțat că două avi
oane israeliene au încercat, 
sîmbătă după-amiază, să bom
bardeze o poziție siriană de pe 
muntele Hermon, în zona înăl
țimilor Golan. Apărarea anti
aeriană siriană a intervenit șl 
a atins unul din cele două avi
oane.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a confirmat că. sîm
bătă, pentru a doua oară de 
la încetarea conflictului din 
octombrie anul trecut, aviația 
israeliană a intrat în acțiune, 
atacînd unități siriene care tre
cuseră linia de încetare a fo
cului dintre forțele israeliene 
și cele siriene pe înălțimile 
Golan.

E.G.L PETROȘANI
anunță

locatarii pensionari din Lonea 
câ încasarea chiriei se face 
la ghișeul E.G.L. din Lonea / 
în zilele de 16—30 ale fiecă

rei luni între orele 7—11
Cei ce nu au plătit chiria în zile

le programate o pot achita la secția 
E.G.L. din Petrila str. Privighetorilor 
nr. 14, în orice zi lucrătoare a lunii.

PETRILA /
L

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

ss un inginer principal pro
tecția muncii

H un inginer biroul mecanic 
energetic

Hi doi maiștri mineri
ii un maistru electromecanic

Condiții de . angajare si salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în data de 27 apri
lie 1974, orele 10.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dumitru 

Sandu, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

PIteRDUT legitimație de serviciu pe numele Badea Ma
rin, eliberată de B A T.P.S. Petroșani. O declar nulă.

Tiparul - întreprinderea poligrafică Hunedoara ~ Subunitatea Petroșani 40 396


