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Tovarășul Nlcolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

va efectua o vizită 
în Republica Populară Angola

Tovarășul Nicolas Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua, în prima parte a lunii aprilie 
a.c., o vizită oficială de prietenie în Republica Popu
lară Angola, Ia invitația tovarășului Antonio Agos- 
tinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei ■— Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, și a tovarășei Maria 
Eugenia Neto.

întreprinderi
miniere realizează

NVEST!

Zilnic cărbune peste
La construcția noii tipografii din Petroșani

• LUPENI
Colectivele de oameni ai muncii de la întreprin

derile miniere Lupeni, Petrila, Vulcan și Uricani ra
portează în acest sfîrșit de săptămînă depășirea zilni
că a sarcinilor de plan. Astfel, mina Lupeni în a 5-a 
zi consecutiv își depășește planul de producție. Plu
sul de 2 000 tone de cărbune extrase suplimentar în- 
această perioadă dovedește capacitatea de mobilizare 
și acțiune a minerilor care au chemat la întrecere 
toți minerii țării. în fruntea întrecerii se situează mi
nerii din sectorul IV, cel mai mecanizat sector și res
pectiv, din sectorul VI.
• PETRILA

Constanți în realizări, minerii de la această între
prindere au obținut chiar din prima zi a lunii aprilie 
însemnate sporuri la extracția de cărbune. Plusul rea
lizat Ia zi al harnicului colectiv de aici este de 1 400 
tone de cărbune. Demn de remarcat este faptul că 
toate sectoarele minei își depășesc zilnic sarcinile de 
plan.

Actualul ritm de execuție permite 
devansarea lucrărilor

pe 
se 

in-

■ — Micro inter viu cu maistrul Ion Țrantea, șeful punctului de lucru
— în ultimul timp, 

șantierul tipografiei 
observă o activitate
tensă. în ce stadiu vă aflați 
cu lucrările ?

— Pînă în prezent
realizat în întregime pre
fabricatele de la structura 
de rezistență (adică stâl
pii) și „paharele" de la 
fundație. Toate acestea se 
află deja în șantier. Am 
luat măsuri și a început 
confecționarea ti.---- '
pentru cele 117 grinzi pre-

tiparelor

fabricate, urmînd să exe
cutăm și planșeele ce vor 
fi puse peste subsol. Spe
răm ca pînă în luna iunie 
să montăm aceste planșee

am și, să începem montarea u- 
tilajelor.

— Dispuneți de forțele 
materiale, mecanice și u- 
niane necesare 
nării ritmului de

— Materialele, 
și utilajele sînt

impulsio- 
execuție ? 

mașinile 
asigurate 

conform graficelor existen
te. In privința muncitori-

lor calificați mai întâmpi
năm unele greutăți, însă 
s-au luat măsuri la nivel 
de grup pentru a fi ajutați 
cu formații de lucru de pe 
alte șantiere. Pînă în pre
zent nu am simțit acut 
nevoia deoarece am inten
sificat executarea mecani-
Convorbire consemnată de 

Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ziua Editurii

,,Ion Creangă44

Astăzi, Casa de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani va găzdui una din 
acțiunile mult așteptate de 
micii cititori I întîlnirea 
copiilor cu poeții Violeta 
Zamfirescu și Viniciu Gâ- 
fița. Ca de obicei, o ase
menea întâlnire va prilejui 
copiilor să cunoască în
deaproape preocupările e- 
diturii pentru acest an ți 
în continuare. Concomi
tent, întîlnirea se va do
vedi folositoare și pentru 
editură, ■ prin sondarea 
preferințelor micilor citi
tori.

Academiei

Carnet

ÎN PAG. A 3-A

I

I.F.A. 
Vic- 

Emilia 
își de-

5 ml. Una 
importante 
căruciorului 
timpului de
rilor cu 25 la sută si ușura
rea muncii, bineînțeles, fata 
de aplicarea metodelor clasi-

mină
Ziua Editurii

oferă bune servicii

niuri 
toate 
mese

în
'de

(Cominuare in pag. a 2-a)

urmă am întreprins un raid 
alimentație publică din Petro-

erau „colorate" cu 
sosurile de bucătărie, 
deranjate, pe jos res-

• VULCAN
Și pentru I.M. Vulcan luna aprilie a început bine. 

Plusul de 400 de tone realizat, la zi, peste prevederi 
este mărturie a faptului că aici se pune accentul pe 
buna organizare a producției și a muncii.
• URICANI

Minerii de la Uricani au obținut zi de zi în aceas- 
primă săptămînă din aprilie însemnate sporuri 
producție. Plusul acumulat Ia nivelul întreprinde- 
este de aproape 600 tone de cărbune. în întrece-

ta 
de 
rii 
rea dintre sectoare, locul de frunte a revenit sectoa
relor ÎI și III. Succesele din această săptămână s-au 
realizat pe seama creșterii productivității muncii în 
abataj.

In experimentare la I.M. Paroșeni

Primul cărucior de perfo
rat cu acționare și deplasare 
hidraulică, proiectat de Ins
titutul de mine Petroșani se 
experimentează la sectorul 

i.IV al minei Paroșeni. Fiind 
folosit la executarea gale
riei principale de transport 
Nord, noul utilaj se dovedeș
te deosebit de eficace in 
cadrul lucrărilor de deschi
dere minieră. Chiar din pri-

VĂ INFORMĂM

Comisia de femei de la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni a 
organizat, in aceste zile, 
diferite acțiuni de educație 
sanitară. în cadrul lecto
ratelor la care participă un 
mahăr mare de femei au 
fost organizate întâlniri cu 
medici, juriști, au fost pre
zentate filme referitoare la 
igiena muncii. (C. Val.)
♦ ------------

• La Casa de cultură din 
Uricani a avut loc un 
schimb de experiență între 
membrii cercului literar 
„Flori de mină" din loca
litate și âi grupului de 
creație „Lumină’' de la U- 
zin* electrică Paroșeni. 
S-au prezentat poezii, epi
grame, proză scurtă, mu
zică tânără. Pentru Viitor, 
membrii cercurile»? respec
tive și-au propus să pre
zinte programe literar-ptiu- 
zicale în fața oamenilor 
muncii din diferite -- în
treprinderi. (E. Mardare).

mele zile de experimentare 
noua instalație a atins deja 
parametrii proiectați. Briga
da condusă de Vasile Cer- 
ceza a obținut în luna mar
tie, prin folosirea acestei 
instalații, noi. recorduri în 
săparea galeriilor. Faptul că 
brigada și-a realizat planul 
lunii martie în proporție de 
106 la sută este o dovadă 
că utilajul s-a comportat bi
ne. în aprilie planul brigă
zii este, la zi, depășit cu 

dintre cele mai 
caracteristici ale 

este reducerea 
perforare a gău-

» 
i 
î I I I I

ț I 
I I I ț 
țV ț țV ț ț

ț muncă în mină, eu

Satisfacția de a lăsa urmași 
de

primit în martie, prima 
pensie adusă de factorul 
poștal acasă".

După o pauză, făcută 
parcă pentru a medita 
retrospectiv la anii mun-

De 33 de ani, Petre 
Furdui a văzut cum creș
te mina, cum, sub ochii 
săi, se mecanizează și 
modernizează devenind o 
unitate socialistă de prim 
rang pentru extracția căr
bunelui. Comunistul Pe
tre Furdui, de curînd ie
șit la pensie, își deapănă
— nu fără nostalgie, dar 
și cu legitimă satisfacție
— amintirea anilor petre- 
cuți la mina Lupeni. 
„Tatăl meu — ne spunea 
fostul șef de echipă, e-

.lectrician de meserie — a meserie ? Am lăsat- 
muncit o viață în mină. 
La bătrînețe nimeni nu 
i-a recunoscut dreptul la 
pensie. A fost și el una 
din victimele exploatării 
capitaliste, ncdreptăților 
sociale dinainte de 1941. 
A murit neîmpăcat că a 
muncit o viață în zadar. 
Cu totul alte rosturi sînt 
în prezent în Valea Jiu
lui. După 33 de ani de

am

ciți în mină, la împlini
rile și bucuriile de care 
a avut parte, Furdui-baci 
își continuă mărturisirile: 
„Mă întrebați dacă am 
lăsat urmași la mină, în 

' ■ "................ 10
oameni pe care i-am în
vățat ce știam eu mai 
bine despre întreținerea 
instalațiilor și mașinilor 
electrice din subteran. Pe 
Vasile Bursuc, electrician 
la sectorul IV, îl consi
der urmaș de drept. Este 
un om cu o înaltă califi
care, de nădejde și . sînt 
sigur de el că va munci 
așa cum am muncit eu, 
că își va face întotdeau-

na fără preget datoria. 
Urmași îi am și pe fii 
mei, Adi și Marius. Acum 
sînt studenți la Institu
tul de mine din Petro
șani. Peste puțin timp 
vor deveni specialiști în 
minerit. Ei, poate mai 
mult decît mine, ca ingi
neri mineri, vor contri
bui la viitorul mineritu
lui, la progresul lut teh
nic. Am încredere în eî 
că-și vor face datoria 
poate chiar la fostul meu 
loc de muncă".

La plecare, comunistul 
Petre Furdui ne spunea, 

.................... ■" de 
de 

a mun- 
lăsat la 
muncă. 
Dar voi

mijind ochii umeziți 
regretele despărțirii 
colectivul în care 
cit o viață : „Am 
mină tovarăși de 
oameni minunați.
păstra cu ei acea strînsă 
legătură minerească prin 
care voi afla noutăți 
vești de la mină".

Marcela PREDOȘAN

Luni, la ora 13, la Ins
titutul de mine, iar după- 
amiază la Casa de cultură 
din Petroșani va avea loc 
lansarea lucrărilor: „Pro
dusul de cojivoluție și a- 
plicații", de Wilhelm Ke.cs 
și „Numere aleatoare. A- 
plicații în economie, in
dustrie și în studiul feno
menelor naturii" de I. Să- 
cuiu și D. Zorilescu. Cele 
două lucrări, apărute la 
Editura Academiei, vor fi 
prezentate cititorilor — 
studenți și cadre didactice 
universitare, cadre tehnice 
din unități economice și 
institute de cercetare ■— 
de către Luminița Zoriles
cu, redactor al editurii.

duminical

Doua bobinatoare 
fruntașe de la 
Vîscoza Lupeni: 
toria Stoica și 
Epure. Lunar ele 
pășesc planul cu 10-15 
la sută.
Foto : Gh. OLTEANU

si la o servire
Cu puține zile 

prin citeva unități . _
șani, urmărind pe de o parte diversificarea sortimen
tală a preparatelor culinare, iar pe de, altă parte da
că în rețeaua acestor unități se 
consumatorilor.

Ora prînzului. Intrăm în 
restaurantul „Minerul" din 
Petroșani. Consultăm lista 
cu meniuri. Găsind 4—-5 
sortimente de ciorbă, iar în 
aceeași diversitate — su
pe. Nu lipsea nici specia
litatea casei: cotlet de 
porc preparat în specific 
culinar ardelenesc, „spe
cialitatea bucătarului", es- 
calop de porc cu ciuperci. 
Am întâlnit, într-adevăr, o 
gamă variată și bogată de 
mîncăruri. Un singur lu
cru a lipsit însă în acest 
local de categoria I și a- 
nurne : buna servire. în 
primul rînd listele de me-

Raid prin citeva 
restaurante 

din Petroșani

turi dj țigări, chibrituri, 
etc. în sală, în afară de 
Alexandru Burlan și un 
elev de la școala comercia
lă, nu servea nimeni. E 
drept, nu era nici aglome
rație, era de fapt o zi cu 
fotbal. Să fi plecat oare și

ospataru la televizor ? 
mea ceva, pe unu m to<*- 
le unitațue Ux/. din va,-, 
se gasea Pepsi, din n.,.,.: 
deriva, la „Minerul" lipsea 
eu uesavirșire. Așa pre- 
zentindu-se lucrurile, 
stat de vorba eu Vinttia 
Borhină, responsabilul uni 
tații, care ne spunea : 
„Normal ar fi ea și calita
tea servirii să fie pe . mă
sura bogăției sortimentale. 
Planul lunii martie 
depășit, cu aproape 
iei, dar. sperăm

. mai mult, punîrțd, 
rește, accentul pe 
tatea servirii*. Exact 
ce trebuie făcut ! 
rantul „Minerul" 
unitate de categoria

1-arn 
7 000 

să facem 
fi- 

cali- 
ceea 

Restau- 
fiind o 

întâi,
Cornel BUZESCU
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O cerință de larg interes cetățenesc

întregul municipiu - în ținuta 
bunei gospodăriri!

Deși vremea din ultime
le zile nu a favorizat am
plificarea acțiunilor de în-, 
frumusețare, determinând 
chiar unele stagnări și ră- 
mîneri în urmă, între a- 
versele de ploăie abunden
ta au continuat totuși plan
tările, transportul de pă- 
mînt vegetal, nivelarea u
nor spații in perspectiva 
transformării lor în zone 
verzi. în marele cartier 
Aeroport ca și în zona cen
trală a orașului Petroșani 
au fost plantați de către" 
personalul de la sera 
E.G.C.L. și cetățeni, 1300 
arbori ornamentali — sal- 
cîmi, plopi, catalpa, pru- 
nus, arțari și tei —, precum 
și peste 2 000 de arbuști — 
lemnul cîinelui pentru gard 
viu, liliac și alte specii cu 
eflorescență deosebit de 
frumoasă. Pentru recondi- 
ționarea zonelor verzi e- 
xistente și noile spații 
create în această primăva
ră în jurul blocurilor recent 
date în folosință s-au pro
curat 1 500 kg sămînță de 
iarbă. Valoarea materialu
lui plantat numai în ora
șul Petroșani se ridică la 
peste 90 000 de lei, fiecare 
fir de tuia, pin, enupăr 
etc, costînd în medie 50 de 
Iei. Trebuie să subliniem 
însă că nu peste tot se ma- 

Bogăția de preparate culinare
i)(Urmare din pag.

normal ar fi ca serviciile 
oferite consumatorilor să 
fie ireproșabile. Condiții 
materiale sînt suficiente, 
chiar și pentru perfecțio
narea profesională, pentru 
reciclarea ospătarilor.

Restaurantul „Parîngul1 11 
din cartierul Aeroport. 
Aici, pe lîngă micul dejun, 
care este într-o gamă va
riată, la prînz se pot servi 
două meniuri : pensiune și 
„a la cart11, Ne atrag aten
ția „specialitățile zilei11 : 
chebab morăresc, pui cu 
mujdei și mămăliguță. To
tuși și aici se poate face 
ceva pentru ca omul să se 
simtă bine. Dar... „Cu toa
tă diversificarea produselor 
la producția proprie, ne 

1. ROLUL ȘI ÎNSEMNĂ
TATEA. Militând pentru 
transformarea revoluționa
ră a societății, partidul 
nostru manifestă o grijă 
deosebită pentru întărirea 
unității sale politice, ideo
logice și organizatorice, 
pentru creșterea răspunde
rii comuniștilor, a spiri
tului revoluționar, a, rolu
lui de conducător al or
ganizațiilor de partid, a 
capacității membrilor săi 
de a soluționa multiplele 
probleme pe care le ridi
că dezvoltarea întregii so
cietăți. In acest scop, parti
dul promovează cu consec
vență critica și autocriti
ca, care au un rol activ 
în afirmarea noului și în
lăturarea ă> tot ceea ce es
te vechi, perimat, contri
buind din plin la perfec
ționarea organizării și con
ducerii activității politice, 
economice și social-cultura- 
le. Promovarea criticii și 
autocriticii ca principii 
viabile de organizare și 
activitate ale partidului ar
gumentează teza potrivit 
căreia socialismul este în
țeles ca un proces în corn 
tinuă perfecționare și dez
voltare, în care lupta din
tre nou și vechi capătă 
forme și trăsături specifi
ce, condiționate de core
lația existentă între nive-

nifestă respectul și grija 
cuvenită pentru ocrotirea 
amenajărilor și dotațiilor 
gospodărești, atît din par
ted: cetățenilor, asociațiilor 
de locatari, cît și altor fac
tori de ordine. Cum ne-am 
putea explica, spre exem
plu, faptul că trandafirii 
abia plantați în fața ma

gazinelor din complexul 
„Hermes“ au fost' deja îm
puținați, iar pe pastilele 
din fața cinematografului 
„7 Noiembrie11, proaspăt să
pate, au reapărut ampren
tele anvelopelor autoturis
melor parcate aici. Este 
necesar, deci, ca paralel cu 
intensificarea acțiunilor 
gospodărești de înfrumuse
țare să se manifeste 
respectul civic cuve
nit și, după -caz, să se ia 
măsuri ferme pentru ocro
tirea a tot ceea ce se rea
lizează prin cheltuieli ma
teriale substanțiale și tru
da cetățenilor și a edili
lor.

Ne aflăm în perioada cea 
mai optimă pentru organi

Stadiul lucrărilor de bună gospodărire și înfru
musețare este departe de a. fi satisfăcător. De aceea 
fiecare zi și oră bună de lucru trebuie folosită din 
plin. Organizațiile de partid din ’ cartiere, deputății, 
asociațiile de locatari, comisiile de femei trebuie să 
intensifice mobilizarea cetățenilor astfel ca întregul 
municipiu să primească înfățișarea proaspătă a bunei 
gospodăriri.

spunea Ana Szabo, respon
sabila unității, nu realizăm 
decît 60—70 000 lei lunar. 
Clienții locuiesc mai toți 
în cartier, mănîncă acasă, 
iar la noi vin la o bere sau 
la un șpriț11. E și acesta un 
mod de a-ți justifica golu
rile din... spiritul comer
cial. Oare este suficient ca 
responsabilul unității, fac
torii de conducere ai
I.C.S.A.  și A.P. să se re
zume la astfel de' lamen
tări, în loc să găsească so
luții. Localul (categ. II-a) 
este situat intr-un mare 
cartier muncitoresc. Să re
cunoaștem : de ani de zile 
localul se menține în mo
notonie fără să se aducă 
înnoiri, elemente de mo
dernizare în prezentarea 

zarea acțiunilor de masă 
avînd drept scop întrona
rea ordinii și curățeniei, 
înnoirea ținutei gospodă- 
rești-edilitare a localități
lor. Cu toate acesliia la 
unele blocuri, pe unele 
străzi și . în unele cartiere 
se mai așteaptă. Cităm în 
acest sens blocurile 42, 
J2 și altele din strada A- 
viatorilor cartierul Aero
port, cartierul Carpați, u- 
nele străzi din partea ve
che a orașului. Pe latura 
străzii Republicii, în drep
tul blocurilor turn, în ca
re au fost introduse tubu
rile noii canalizări, șantie
rul Petroșani a transpor
tat pămînt vegetal pentru 
refacerea zonei verzi. O 
acțiune de ajutor din par
tea cetățenilor din această 
zonă pentru nivelarea gră
mezilor de pămînt ar fi 
binevenită, cunoscut fiind 
faptul că șantierul duce 
lipsă de brațe de muncă. 
Totuși o inițiativă în acest 
sens întîrzie, se lasă aș
teptată.

produselor, în servire, în 
tot ceea ce frapează și a- 
trage clientela. Aspectul 
sălii, deși, în general, plă
cut — zicem în general, 
pentru că mai lipsește spi
ritul de organizare și a- 
ranjare a meselor și' a 
șcaunelor gustul estAieu- 
lui, al rafinamente,'ug co
mercial.

în raidul nostru mai cu
prindem și „Localul fami
lial11 (responsabil Doina 
Căbulea) din centrul ora
șului. Intim. Cîteva mese," 
curățenie, ordine, diferite 
feluri de mîncare, toate 
bune și la locul lor. Ne 
interesăm de realizările a- 
cestei unități. Aflăm că 
planul pe luna martie a 
fost depășit cu 20 000 lei.

Electricianul Adrian La- 
zăr pregătește corpurile 
de iluminat interior la 
noua fabrică de confecții 
din Vulcan.

Actualul ritm de execuție permite devansarea lucrărilor
(Urmare din pag. 1) 

zată a săpăturilor. Dar în 
fazele următoare va fi ne
voie de formații calificate.

— Ce volum de lucrări 
veți executa în luna apri
lie ?

— Avem prevăzută exe
cutarea în totalitate a fun
dațiilor de la subsolul clă-

obligă
Să fie oare vreo legătură 
între buna servire și reali
zarea planului ? Credem că ' 
da. Un roi deosebit în 
creșterea vînzărilor îl are 
și mediul ambiant. Adică 
un local în care totul £ste 
pus la punct, în care tro
nează o curățenie exempla
ră și o servire ireproșabi
lă.

Așadar, toate unitățile vizitate oferă consumatori
lor, alături de celelalte preparate, o variată gamă de 
specialități, diferite de Ia o unitate la alta. Dacă a- 
ceasta există din abundență, din păcate modul de 
prezentare a preparatelor culinare și, mai cu seamă, 
la calitatea servirii mai sînt încă multe neîmpliniri, 
lipsuri. Conducerea I.C.S.A. și A.P. este datoare să 
analizeze aceste aspecte și să ia măsurile corespunză
toare în Vederea unei îmbunătățiri simțitoare a cali
tății servirii, în toate unitățile de alimentație pu
blică.

Aețiuni de vacanța la Vulcan F“
• în programul de 

vacanță al elevilor Șco
lii genenale nr. 5 Vulcan, 
printre alte activități, sînt 
înscrise și excursiile. Ast
fel, ieri, 50 de elevi de 
la această școală s-au 
deplasat în județul Gorj. 
Din obiectivele excursiei 
n-au fost omise „Com
plexul sculptural Brân- 
<uși“ din Tg. .lin și sa
tul Hobița. unde a trăit 
și creat marele sculptor 
român.

• Vineri, în prima zi 
a vacanței elevilor, la 
clubul de dezbateri al ca
sei pionierilor Vulcan s-a 
ținut simpozionul cu te
ma „Trecutul de luptă al 
tineretului din Vulcan". 
Acțiunea a fost dedicată 
împlinirii a 30 de ani de 
la înființarea organizației 
pionierilor, la ea partici- 
pînd activele pionierești 
din școli, cadre didactice 
și uteciști de la între

dirii, care *pun probleme 
deosebite, și urmează să 
montăm prefabricatele pro- 
priu-zise la structura de 
rezistență.

— Avînd în vedere ac
tualul ritm de lucru, cum 
credeți că va arăta obiecti
vul la sfîrsitul trimestru
lui ?

— Pînă în 30 iunie vor

Bufetul „Zori de zi“ (res
ponsabil Nicolae Cojocaru). 
Unitate cu mare vad co
mercial. Aici, există, de a- 
semenea, preocupare, pen
tru o diversificate cît mai 
mare a preparatelor culina
re. Zilnic, producție pro
prie se vinde în valoare de 
peste 9 000 lei. Cu toate 
astea și aici, ca și la cele'- 
lalte localuri vizitate, bu
na servire cam lasă de do
rit. 

prinderile miniere Vul
can și Paroșenl.

• Ieri, la casa pionie
rilor, s-a deschis expozi
ția de creație tehnico-a- 
plicativă a pionierilor și 
școlarilor „Muncă și crea
ție". Aici sînt expuse pes
te patruzeci de lucrări 
din domeniul mineritului 
și tehnicii securității în 
minerit, ca și al electro
nicii și electrotehnicii', lu
crări realizate de mem
brii cercurilor de creație 
tehnico-aplicative din 
școlile orașului.

• Tot ieri, la spectaco
lul festiv „Laudă mun
cii", care a avut loc la 
clubul sindicatelor, pio
nierii școlii nr. 5 din o- 
raș, școală patronată de 
I.M. Vulcan, au înmînatt 
200 cravate roșii cu trico
lor fruntașilor în produc
ție de la această mină.
Subredacția pionierilor 

din Vulcan

I CU DI
d:

fi montate ifanșeele peste 
subsol, structura de rezis
tență complet montată, a- 
dieă stîlpi și grinzi, ur- 
mînd ca pentru a doua e- 
tapă să se sape fundațiile 
la anexele obiectivului, 
precum și la canalizările 
aferente.

— Ce vă lipsește acum 
din șantier pentru a impul
siona mai mult lucrările 
și, implicit, pentru a de
vansa graficul de execuție?

— în primul rînd asigu
rarea formațiilor de lucru 
solicitate. Ni s-au mai pro
mis și cîteva grupe de stu- 
denți de la I.M.P., care să 
rie ajute prin muncă pa
triotică, avînd în vedere 
că tot noi executăm și un 
cămin studențesc, iar du
pă vacanța elevilor va fi 
redeschis șantierul tinere
tului. în acest fel noi am 
realizat unele lucrări bu
ne aici și sperăm să obți
nem aceleași rezultate, mai 
ales că elevii sînt însoțiți 
și de cadre didactice pen
tru îndrumare, iar coordo
narea tehnică este asigura
tă de noi, oamenii șantie
rului. Termenul de finali
zare va putea fi devansat, 
însă depinde și de rapidi
tatea stabilirii soluției de 
închidere a halelor.
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Consultație CRITICA Șl AUTOCRITICA în activitatea partidului^ a întregii societăți
lu.1 forțelor de producție 
și conținutul relaților so
ciale socialiste.

în viața organizațiilor de 
bază, în practica muncii 
de partid, critica și auto
critica se situează la anti
podul atitudinii de auto- 
mulțumire. Una din cele 
mai concludente dovezi a- 
le curajului, ale atitudinii 
înaintate, pătrunsă de răs
pundere și devotament fa
ță de cauza generală a co
lectivității o constituie a- 
naliza exigentă atît a suc
ceselor cît mai ales a nea
junsurilor din activitatea 
comuniștilor, și din pro- 
pria activitate, în vederea 
întăririi organizației de 
partid. „Avem tot dreptul 
să privim cu încredere, 
chiar cu mîndrie la ceea 
ce am realizat, arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Nu trebuie însă să scă
păm nici un moment din 
vedere neajunsurile, greșe
lile, -lipsurile care se mai 
manifestă. Nu avem drep
tul să alunecăm pe panta 
automulțumirii de sine, să 
minimalizăm sau chiar să 
ignorăm greșelile și nea
junsurile care mai există. 
Atitudinea de îngîmfare, 
de automulțumire consti
tuie un pericol foarte ma
re pentru orice partid re
voluționar, pentru orice or
ganizație de partid, pen

tru orice membru al parti
dului comunist". Dezvălu
ind cu fermitate și cu de
plină încredere în popor, 
greșelile și lipsurile din a- 
numite etape ale activită
ții, partidul și-a sporit pres
tigiul și autoritatea în ma
se, și-a întărit tot mai

In sprijinul propagandiștilor și cursanților 
din învâțămintul politico-ideologic de 

partid

mult legătura cu poporul. ’
2. TRASATURI ȘI O- 

BIECTIVE. Pentru ca real
mente critica și autocriti
ca să fie adevărate forțe 
motrice ale progresului, 
promotoare ale noului, tre
buie să răspundă anumi
tor cerințe, să se caracte
rizeze prin anumite trăsă
turi și să răspundă finali
tății întregii politici a 
partidului. Critica și auto
critica trebuie să fie prin
cipiale, să fie pătrunse de 
spiritul partinității comu
niste. Aceasta presupune 
ca în atitudinea combativă, 
intransigentă, să se oglin
dească interesele majore, 
fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale întregului 
popor. Partidul nostru 
combate atitudinea care 

minimalizează eforturile 
oamenilor muncii, sau care 
își, manifestă așa-zisa exi
gență în scopuri personale, 
egoiste, în interese înguste. 
Critica și autocritica tre
buie să fie reale și obiecti
ve, să se bazeze pe o te
meinică cunoaștere a fap

telor, a realităților econo- 
mico-sociale. Dezvăluirea 
lipsurilor și neajunsurilor 
din viața organizației, din 
activitatea comuniștilor să 
fie bazată pe realitate, 
știindu-se că acele critici 
făcute „la general11, care 
absolutizează sau exagerea
ză nu au caracter educativ. 
Critica și autocritica să 
fie sincere, instructive, e- 
ducative. Pornind de la i- 
deea majoră că dezvălui
rea lipsurilor se face nu
mai în scopul corectării 
comportamentului uman și 
sădirii unor convingeri 
înaintate, partidul acțio
nează permanent și ve
ghează ca, în esența lor, 
critica și autocritica să 
aibă un conținut mobiliza
tor, un caracter cinstit, fă
ră exagerări. Un aseme-

nea conținut exclude du
ritatea, jignirea sau dis
creditarea, critica și auto
critica fiind clădite pe in
tenția de a convinge a- 
supra faptului că ău fost 
săvîrșițe lipsuri, însoțită de 
arătarea căilor de îndrep
tare. Critica și autocritica 
trebuie să fie ' concrete, 
deschise, curajoase, făcute
intr-un cadru organizat. 
Exprimarea observațiilor 
critice cît și autocritica pe 
care și-o fac comuniștii 
în fața unor fapte petre
cute trebuie să aibă loc 
în adunările generale sau 
ședințele de birou, în fața 
comuniștilor. Ori de cîte 
ori critica este făcută „în 
spatele11 celui vizat ea va 
degenera, dăunînd clima
tului din organizația de 
bază sau colectivul de 
muncă, în concepția parti
dului, critica trebuie să 
fie făcută la Obiect, să se 
spună lucrurilor pe nume, 
păstrînd măsura adevăra
tă a faptelor petrecute.

3. SARCINILE CU PRI
VIRE LA PROMOVAREA 
CRITICII ȘI AUTOCRITI
CII. Nefiind scopuri „în 
sine11, critica și autocritica 
trebuie să conducă la .Îm
bunătățirea și perfecționa
rea muncii de partid, a ac

tivității și rezultatelor e- nerției și 
con ornice, la schimbarea <tei,rprom< 
în bine a comportamentu- — pror 
lui comuniștilor și celor- mosfere . 
lalți oameni ai muncii, a combativ, 
atitudinii lor față de mun- rii opinii; 
că, de familie și societa- potriva n
te. Nesocotirea acestei fi
nalități, a rolului activ al 
criticii și autocriticii în 
întărirea organizațiilor de 
partid, tolerarea spiritului 
de îngăduință au consecin
țe dăunătoare asupra for
mării și dezvoltării conș
tiinței socialiste a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

înscriem, pe scurt, cîteva 
din sarcinile ce stau. în 
fața organelor și organi
zațiilor de partid în pro
movarea criticii și autocri
ticii:

— educarea membrilor 
de partid, a cadrelor de 
conducere, a tuturor oame
nilor muncii în sensul în
țelegerii necesității folosi
rii criticii și autocriticii ca 
arme de îndreptare a com
portamentului ;

— analiza periodică, 
constantă a activității co
muniștilor, chiar dacă se 
obțin realizări bune ;

— acțiunea consecventă
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Cind va fi aprinsă

Stalactite — minunate podoabe plăsmuite de 
tură în peștera (nr. 5) din V. Rostoveanu.
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Dispozitiv electronic pentru aparatele de 
sudură

Cadrele didactice de la Facultatea de electroteh
nică a Universității din Craiova au construit, după 
proiecte de concepție proprie, un dispozitiv electro
nic care se adaptează la intalațiile de sudură. Dis
pozitivul oprește automat alimentarea cu energie 
electrică a instalațiilor de sudură, aproape imediat 
ce sudorul a întrerupt lucrul, evitîndu-se, astfel, func
ționarea în gol a instalațiilor respective.

Produs inițial pentru șantierul nava] din Galați, 
unde prin folosirea lui se estimează economisirea a 
1 500 000 kwh energie electrică pe an, dispozitivul res
pectiv se execută acum pentru întreprinderea „Elec- 
troputere", care va economisi anual cel puțin 200 000 
kWh.

Flacăra olimpică pentru 18 iulie, în ajunul deschi- 
Jocurile Olimpice de vară 
de la Moscova, din anul 
1980, va fi aprinsă anul vi
itor la 18 iunie, în sanctua
rul din străvechea Olim
pie, leagănul jocurilor an
tice, și va fi purtată 
ștafete pe_ șoselele Greciei, 
Bulgariei, României 
U.R.S.S., de-a lungul 
4 836 km, urmînd, să ajun
gă la Moscova în ziua de

derii Olimpiadei.
Torța olimpică, elabora

tă de un colectiv de ingineri 
din Leningrad, are greutatea 
de 900 gr., 55 cm înălțime, 
construcția sa permițîndu-i 
să rămînă aprinsă chiar și 
pe o ploaie torențială și 
să reziste, arzînd, la cele 
mai puternice -vînturi. Pe 
parcursul ștafetei olimpi
ce vor ■ fi utilizate circa 
5 000 de torțe olimpice.
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Detector de ieșiri din gabarit
Un așa-numit „detector de ieșiri din gabarit" a 

fost pus la punct de un colectiv de specialiști de la 
Institutul de cercetări și proiectări tehnologice în 
transporturi din București. Detectorul permite sesiza
rea depășirilor de gabarit ale vagoanelor, fără opri
rea acestora. Cu ajutorul lui, sînt evitate unele ac
cidente, cum ar fi distrugerea unor instalații fixe, a 
lucrărilor de artă. Detectorul prezintă siguranță în 
funcționare, un sistem eficace de avertizare, o între
ținere ușoară, iar utilizarea lui nu produce pertur- 
bații în circulația trenurilor. Conturul gabaritului de 
liberă trecere este realizat cu ajutorul unor linii de 
sesizare care funcționează pe principii optico-electro- 
nice. .

Microscopul „Universal M.C. 5 A“
Cercetători de la întreprinderea optică română 

au creat un nou tip de microscop pentru cercetări 
științifice de laborator. Constituind o premieră, apara
tul permite desfășurarea unor studii interdisciplina- 
re, întrunind calitățile tuturor tipurilor de micros- 
coape cunoscute pînă în prezent. Denumit ^Univer
sal MC 5 A", microscopul are o putere de mărire de 
2 500 ori și o putere de separare de 0,35 microni. Da
torită acestor parametri, aparatul poate fi utilizat în 
cele mai diverse operațiuni de cercetare științifică.

Speologii la lucru în carstul Văii Rostoveanu
Zilele primăverii ne-au 

îndemnat pașii spre tărî- 
mul carstic. Iată-ne la 
drum. Este ora 16,30. Ne 
apropiem de ținta expedi
ției. La 20 de metri de 
pîrîul Rostoveanu, pe che
ia din stînga masivului si
tuat la o oră de mers de 
la Cîmpu lui Neag, spre 
Cîmpușel, ne pomenim în 
fața unei guri de peșteră. 
Echipa de speologi își pre
gătește echipamentul pen
tru 
ei. 
bri 
de 
de 
lan. Acest cerc de speolo
gie are un palmares nota
bil : participarea la tVei 
sesiuni naționale de speo
logie și la conferința in
ternațională de la Brno 
(Cehoslovacia), cartări în 
carstul de la Boli, Piatra 
Roșie, V. Rostoveanu, mun
ții Țarcului, Sebeșului, Ra- 
rău, Poiana Ruscă, Dobro-

gea, tabere de studii orga
nizate în munții Țarcului 
și Sebeșului, ș.a.m.d.

Ne pregătim de coborît

de 4 metri. Frînghia vi
brează și lumina lămpilor 
joacă pe pereții alunecoși. 
Băieții vor mai ieși la lu
mina zilei abia în di- 
mineața următoare, deci 
după 15 ore de sfat în peș
teră. Echipa își continuă

lizată cu 
>iroului 
al miliției 
ani
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intrarea în adîneurile 
Este vorba de 4 mcm- 
ai cercului de speologie 
la I.M.P. cerc condus 
studentul George Bă-

— Ce zici de primăvara asta?! I. LEONARD

9)

Pusă pe deasupra ; 7) J-IJ 
parte ! — Privește de sus ;
8) Te poate pune sus ; 
Ies în sus, deasupra 

privesc

- %

în peșteră. Unul din-băieți 
leagă coarda de un copac 
din fața, intrării desfășu- 
rînd-o în lungime, timp 
în care ceilalți își îmbra
că echipamentul (combine
zoane impermeabile, ciz
me, căști). Se scot din 
rucsacuri scărițele, cordeli- 
na, centurile de siguran
ță și se verifică lămpile 
electrice și cele cu carbid. 
Intrarea principală are 
forma de elipsă, cu raza 
de circa 60 cm, fiind de 
preferat celei de-a doua 
intrări, de la baza versan
tului. Aceasta este peștera 
nr. 5, ca număr dg cata
log. In total, Valea Rosto
veanu însumează 12 peș
teri, deschise în pereții

cheilor, toate fiind explo- 
i rate, cartarea însumînd a- 

proximativ 1 500 metri.
- Băieții au mai între

prins aici incursiuni de
. cercetare și carta r e. 

Me m b r i i cercului 
au concluzionat că este 
o peșteră cu multe etape, . înaintarea prin labirinturi, 
astfel că, după 600 metri . 
de cartare, trecînd prin- 
tr-un puț sînt descoperite 
noi nivele, care, după es
timări, duc la un plus de 
încă 1 000—1 500 metri. 
Peștera este labirintică, 
deosebit de activă și cu 
mari denivelări, silindu-te 
ea uneori să te tîrăști pe 
burtă prin apă. Specificul 
peșterii este marea canti
tate de molmint (crustă de 
calcar umed, neîntărit de 
2 cm) depus pe pereți, pre
cum și sfîrșitul unor ga
lerii în lacuri mici. Toate 
acestea, dar mai ales nou
tățile, surprizele pe care 
le mai poate oferi peștera 
invită la noi incursiuni în 
labirinturile ei.

Pregătirile fiind înche
iate, echipa pătrunde în 
peșteră. Se coboară un 
plan înclinat de 15 metri, 
după care urmează un puț

Cronică rimată
5
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ORIZONTAL : 1) Te du
ce sus ; 2) Variațiuni în 
sol de jos în sus (inf.) — 
„Luat" pe sus ; 3) De jos 
în sus și de sus în jos ; 4)

Cu propte, sus — Ține sus 
spatele ; 5) Comandă pen
tru... sus — Sus, din soa
re ! ; 6) Moluscă gasteropo- 
dă — Sus, pe țiglă ! —

• • * • 1 J

î 2 3 1 6 7 8 9 w
2 ■
3
4 *
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6
7

9 ■ ț

10

Legat; 10) Te 
sus,

VERTICAL : 
tare (pl.); 2) 
sus — Număr

de

Și 
de 

sus 
de

1) Sus 
Vorbește 
mic, de 

în jos ! 3) Venită rău 
sus în jos (fig.) — Sus-pus;
4) Nume de fată — Dimi
nutiv masculin ; 5) E sus, 
și totuși, pe apă — Ani
mal sus-pus ; 6) A veni

- Spaima 
Vine de 
Zboară pe 
sus — Un 
Cotropitori

iute și de sus - 
șoarecilor ; 7) 
sus, la piață — 
sus ; 8) A pune 
vulcan sus ; 9)
— Sîsîit pe jumătate ! 10)
E sus — Atacă de sus în 
jos.

Dicționar : ONA
Ion GREU, 

Ion LEONARD

C

de-mbărbătare 
luă... cam tare : 
a mea colaborare

Bilanț la săptămînă
Cum singele prea tare îmi palpita prin timple 
Slmjeam parcă, azi noapte, că ceva-o să se intimple 
Și-aeeastă atmosferă o detestam nervos 
Cind, auzii un șopot, și, lucru curios 
Cum îndreptai privirea, in fugă, spre fereastră 
Văzui cum se discerne-n întunecimea-albastra 
Vn soi de nimb angelic, un gen de nebuloasă 
Ce se opri in geamu-mi vroind să... intre-n casă ! 
Desigur, mi-am dat seama, că-i Primăvara, care 
Și-acum o săptămână-mi fu interlocutoare... 
Dcschis-am iute geamul și nimbul iluzoriu 
Intră, lăsând afară o noapte de ivoriu 
Brăzdată de rafale de frig-lichid, .placid 
Ce-n ultimele zile par picuri de... acid ! 
își scutură hlamida și-o văzui cum trece 
Să se-ncălzească lingă... caloriferul rece (!) 
Mă-mpunse cu privirea-i cam... semnificativ 
Și-mi dete a-n(elege : venit-a cu motiv 
De-ocară, mai degrabă, decît 
Și pW să scot o vorbă mă și 
— Tu ce crezi, scumpe amice,
Cu tine o fac de dragul de-a ți-o eiti-n ziare? 
Tu n-al acid in pană ? sau nu-s o muză bună, 
Capabilă să-ți deie ideea opoftună ?! 
De ce „ataei" în versuri dulcege, o atare 
Stare de situații ce dăinuie, separe, 
Parcă-nadins să... sune a crasă nepăsare ? 
De ce nu pui in versuri... piper, nu cuișoare ? 
Că cei vizați in ele, citindu-le zimbesc (!) 
Iar bălțile pe-artere mereu se înmulțesc. 
Și glodu-i tot mai mare. Și nimeni vreo măsură 
Nu ia in sensu-acesta. Iar oamenii mă-njură. 
Că vin cu ploaie multă, e legea-mi naturală 
Dar voi aveți in urbe o „lege" prea... rurală !! 
Să fie clar, amice, aversele cu care 
Eu spăl natura-ntreagă, oraș cu mic cu mare 
Nu au drept scop „pîraie" ce curg pe străzi șiroaie 
Nici de-a spăla asfaltul, sau glodul să-l înmoaie 
Alta îmi e menirea, cu sarcini mai., discrete ! 
Iar cei ce-s investiți cu... problemele concrete 
Sînt GOSPODARII VOȘTRI, acei care ZlMBES^ 
Cind, răsfoind ziarul, ei rimele-ți citesc !... 
Acum te las cu-bine. Dar peste-o săptămână 
Ne revedem, să facem bilanțul. împreună!..

■ ' Ion EICIU
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Imediat după puț, se coteș- 
te la dreapta într-un un
ghi de 110 grade pentru a 
se ajunge la alt plan în
clinat de circa 15 metri, 
care se deschide într-o sa
lă, de unde peștera se ra
mifică într-un horn, o ga
lerie și un prag, denumit 
„Cascada de piatră". Bo
găția formațiunilor geolo
gice îneîntă și impresio
nează ochiul, prin apariți
ile stalactitelor pungifor- 
me, a perdelelor și drape
riilor. Cu excepția hornu- 
nului, galeria și pragul se 
deschid spectaculos într-o 
sală spațioasă și impresio
nantă, dispusă pe o falie. 
Hornul n-a fost încă cer
cetat. In sală există pu
țuri cu apă și o altă ra
mificație unde, după un 
prag de 3 metri, se înain
tează pe o diaclază, pe fa
lie, ajungîndu-se la un puț 
de 6 metri care comunică 
doar cu o sală mică. Prin- 
tr-o deschizătură îngustă 
în s t î n c ă, se tre- ' 
ce tîrîș mai departe, 
într-altă sală, cu deschi
derea în două galerii. Par- 
curgînd galeria din dreap
ta, se ajunge la o zonă ex
trem de activă, dar fără 
formațiuni caracteristice. 
Pe cea din stînga apar 
foartemulte formațiuni și 
gururi (lacuri mici în ba
raj natural de calcar) pe 
care le contemplam în cele 
cîteva clipe de răgaz, me- 
ditînd la creația inedită 
a apei. De altfel, peștera 
va li propusă Comisiei pen
tru monumentele naturii.'

Încheind relatările des
pre această expediție pe 
tărîmul carstic, întreprin
să de speologii de la I.M.P., 
nu mă pot stăpîni să nu 
dezvălui un ambițios pro
iect de viitor : termina
rea de către echipă a car
tării și cercetării carstului 
din Valea Rostoveanu, ca
re mai presupune încă a- 
proximativ 5 009 metri de 
galerii și punerea în evi
dență a tot atîtea frumu
seți plăsmuite de natură.

Doru CHICET, 
student, I.M.P.

— Eu n-am 
chelie. Am păr 
ce nu există.

—■ A ajuns 
departe, dar 
prea tîrziu.

— Medicul 
psihiatru iu
bea ca un ne
bun.
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MAREA BRITANIE

7 (A-
Cu prilejul 

oficia- 
pre- 

N i c o 1 a e 
tovară- 

în

ga-

istorice ale celor două 
țări. Vor cunoaște, de a- 
semenea, o largă extinde
re colaborarea și coope
rarea româno-gaboneză, 
începută în timpul vi
zitei în România, în 1975, 

Omar 
apoi.

LIBREVILLE 
gerpres). 
apropiatei vizite 
le de prietenie a 
ședintelui
Ceaușescu și a 
șei Elena Ceaușescu 
Republica Gaboneză, co
tidianul național 
bonez „L’Union" publică
o suită de reportaje și 
comentarii sub genericul 
„România", menit să 
prezinte „un portret is
toric, geografic, econo
mic, politic și social al 
acestei țări est-europe- 
ne“. Primul din aceste 
materiale ocupă o pagi
nă de ziar, care este des
chisă cu harta țării noas
tre și cu sublinierea că 
„vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Republica Gaboneză este 
prima vizită a unui șef 
de stat român în aceas
tă (ară și, totodată, o e- 
tapă a unui nou turneu 
de prietenie, colaborare și 
solidaritate pe care șeful 
statului român îl va e- 
fectua în continuare în 
unele țări africane". Zia
rul notează că „bunele re
lații de prietenie exis
tente între Libreville și 
București se vor 
volta și mai mult 
această importantă
tă, care se va înscrie, fă
ră îndoială, în analele

dez- 
prin 
vizi-

a președintelui 
Bongo și extinsă 
în continuare, în cadrul 
Comisiei mixte româno- 
gaboneze".

„Realistă, activă, 
atoare — conchide 
rul „L’Union" —

cre- 
zia- 

poli- 
tica externă a României 
se dovedește a fi cu a- 
devărat expresia necesi
tății unei concordanțe în
tre principii și 
uni. Dinamismul și 
viziunea politicii 
ne a României se 
resc îndeosebi personali
tății remarcabile a pre
ședintelui Ceaușescu, pre-' 
cum și contribuției sale 
personale la soluționarea 
pe cale politică a mari
lor probleme internațio
nale, care'este unanim a- 
preciată de comunitatea 
internațională".

★
LIBREVILLE 

gerpres). — Cu 
apropiatei vizite 
de prietenie în Republi
ca Gaboneză a 
Iui Nicolae 

împreună cu

acți-
clar- 

exter- 
dato-

(A-7 
prilejul 
oficiale

tovarășu- 
Ceaușescu, 

tovarășa

Elena Ceausescu, sub pa
tronajul primarului ge
neral al orașului Libre
ville, Lubin Martial 
Ntoutoume, în saloanele 
primărei capitalei gabo- 
neze s-a deschis o expo
ziție de carte,, artă plas
tică și discuri românești, 

în standurile expoziți
ei un loc prioritar îl 
cupă operele 
franceză ale 
lui Nicolae 
Exponatele de 
tică cuprind lucrări 
parținînd unor 
plastici de frunte 
România, care 
șează imagini din mun
ca creatoare a poporului 
român pentru dezvolfa- 

» rea multilaterală a ță
rii, precum și peisaje.

La vernisajul expoziți - 
ei au luat parte Mâ-

• madbu Diop, membru al 
Biroului Politic al C.C.
al Partidului Democra
tic Gabonez, Simon Es- 
simengane, membru al 
C.C. al P.D.G., ministru 
de stat însărcinat cu a- 
gricultura, Marc M’ba 
Ndong, ministrul cul
turii și artelor, Jean 
Baptiste N’gotno Obiang. 
ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor 
Externe și Cooperării, 
alte persoane oficiale, oa
meni de artă și cultură, 
un numeros public.

al Ma-
Cal- 

'plat- 
Parti-

— un nou 
va acțio- 
rediicerii

al R.S. VietnamO notă a M.A.E.
adresată M.A.E. al R.P. Chineze

HANOI 7 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Soci
aliste Vietnam a adresat 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Popu
lare Chineze o notă prin 
care îl informează că

este
.ziua 
chi- 
con- 

vietnamezo- 
re- 

problemelor 
cele

partea vietnameză 
gata să primească în 
de 14 aprilie delegația 
neză pentru începerea 
vorbirilor 
chineza referitoare la 
glemențarea 
din relațiile dintre 
două țări.

o- 
in limba 

tovarășu- 
Ceaușescu. 
artă plas- 

a- 
artiști 

din 
înfăți-

LONDRA 7 (Agerpres). 
— Primul ministru 
rii Britanii, James 
laghan, a prezentat 
forma electorală a
dului Laburist în vederea 
alegerilor generale de la 
3 mai, intitulată „Calea la
buristă este mai bună“. 
Deschiderea oficială a cam
paniei electorale a aces
tui partid este programată 
pentru luni, cînd premie
rul Callaghan va participa 
la o conferință de presă 
și la un miting organizat la 
Glasgow, în Scoția.

în cazul obținerii
toriei în alegeri — se spu-

vic-

ne în platformă 
guvern laburist 
na în direcția 
inflației (pînă la 5 la sută) 
și a șomajului, asigurarea 
unor relații sociale cores
punzătoare, precum și in
troducerea unui impozit pe 
capital. Se prevede, de a- 
semenea, extinderea pre
luării de către stat a com
paniilor, naționalizarea 
porturilor. Documentul e- 
nunță intenția laburiștilor 
de a limita puterile Came
rei Lorzilor, de a crea o 
adunare regională la Edin
burgh și de a menține ad
ministrarea directă a Uls- 
terului.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Soțul meu, se
riile I-II ; Republica : 
Gustul și culoarea fe
ricii ; Unirea : Conspi
rația tăcerii.

PETRILA : întoarce
rea.

LONEA : Vlad 
pes, seriile I-II.

ÂNINOASĂ :
malul,

VULCAN : Lanțul a- 
mintirilor, seriile I-II.

LUPENI - ~ " '
Detectiv 
Muncitoresc :

URICANI i
și statistică, seriile I-II.
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Țe-

Ani-

_ Cultural: 
particular ; 

: Urgia.
i Dragoste

I
I
I
I

Convorbiri polono—vest-germane
tuat o vizită în Polonia. 
După cum transmite a- 
genția P.A.P., convorbirea 
s-a referit la normalizarea 
pe mai departe a relațiilor 
dintre R.P.P. și R.FJ3., la 
evoluția situației interna
ționale, în special în 
ropa.

VARȘOVIA 7 
pres). — Edward

(Ager- 
Gierek, 

prim-secretar al C.C. 
P.M.U.P., l-a primit 
Herbert Wehner, _
ședințele fracțiunii parla
mentare a Partidului So
cial Democrat în Bundes- 
tagul R.F.G., care- a efec-

NICARAGUA

al 
pe 

pre-

Eu-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pasiune ; Re
publica : Talisman. U- 
nirea ; Detectiv particu
lar.

PETRILA: întoarce
rea.

LONEA: Colonel în 
rezervă.

VULCAN 1 Pasiența.
LUPENI — Cultural : 

Abatere zero ; ..Muncito
resc : Urgia.

URICANI :
și statistică, seriile

TV.

I
i

Un program al Frontului Sandinist
și reconstrucția țării 

guvern-provizoriu de largă 
unitate națională.

în domeniul relațiilor 
externe, documentul 
dențiază importanța 
movării unei politici 
dependente și de nealini
ere.

pentru democratizarea
MANAGUA 7 (Agerpres). 

— Frontul Sandinist de 
Eliberare Națională (FSLN) 
din Nicaragua a dat pu
blicității un program pen
tru democratizarea și re
construcția țării, în care 
propune formarea unui

evi- 
pro- 

in-

I 
I
II

Dragoste
I-II.
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LA METZ CONTINUA 
LUCRĂRILE Congresului 
național al Partidului So
cialist Francez. Reprezen
tantul Partidului Comu
nist Român, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a trans
mis Congresului mesajul 
de salut din partea Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Re-

99
„Permis de liberă tre

cere !“ Sînt cuvintele ma
gice sub semnul cărora se 
desfășoară — încă — viața 
și munca a milioane de 
„coloured" sud-africani, pe 
care practicile 
ale apartheidului îi 
formă în străini în 
pria lor țară. Pentru 
„pertnlsul de liberă 
cere" are rolul unui 
ritabll pașaport intern de 
care nici un sud-african de 
culoare nu se poate dispen
sa, fiind unicul document 
ce-i asigură „dreptul" de 
a locui și munci în ma
rile centre urbane ale ță
rii, centre rezervate, în ex
clusivitate, albilor.

O gamă întreagă de res
tricții — din ce în ce mai 
severe — reglementează 
modalitățile de acordare a 
-„permisului de liberă tre
cere*. Orice șomer de cu
loare — și numărul lor es- 
$e, în prezent, în conti
nuă creștere — Iși pierde 
gutomat, odată cu locul de 
tnuncă, și „permisul de 
liberă trecere", fiindu-i, 
prin urmare, interzis să 
Se mai deplaseze în afara 
Suburbiilor africane ale 
luărilor aglomerări urbane 
ții fiind, astfel, condamnat 
la'... șomaj pe viață.
' 4,în mare parte, practici
le discriminatorii au fost 
abrogate" — se poate auzi, 
ăstăzi, la Pretoria. în
Sîîrșit, africani și albi — 
afirmă „oficialii" albi —

Permis de liberă trecere"

draeonice 
trans- 

pro- 
că 

tre- 
ve-

conti-

se pot așeza alături pe 
aceeași bancă fără teama 
că din parc vor fi duși di
rect la poliție ; inscripți
ile „Slegsvir Blankes* („Nu
mai pentru albi") au dispă
rut, în general, din auto
buze, restaurante sau 
școli, sportivi albi și ne
gri 'își pot disputa, uneori, 
același trofeu, iar regimul 
minoritar al Republicii
AV.V.W.WA’.’AW.W

contraven- 
de liberă 

ra-

N o t ă
W.VAVAVA'AVJWAV,

Sud-Africane — tot mai 
amenințat de intensificarea 
opoziției interne și 
terne față de politica 
de discriminare rasială 
încearcă să acrediteze 
deea că, în acest mod, 
partheidul ar fi suferit mu
tații esențiale.

S-i revizuit, dar în re-, 
alitate... nu s-a schimbat 
nimic — ar spune, poate, 
un cunoscut dramaturg cla
sic român, comentînd 
„transformările® interveni
te în practicile rasiste ale. 
autorităților de la Preto
ria, dornice să modifice 
imaginea mult blamatului 
apartheid dar, în schimb, 
să-i păstreze nealterată e- 
sența sa, inumană și ira
țională.

Ea 21 martie 1960, la 
Sharpeville a avut loc o 
mare manifestație organi-

ex-
sa

i- 
a-

zată de sud-africani de 
culoare împotriva sistemu
lui de liberă trpeere. Po
liția a deschis focul îm
potriva demonstranților, u- 
cigînd 69 de persoane. De 
atunci, peste 7 milioane 
de „coloured11 au fost a- 
restați pentru 
ții la sistemul
trecere. Iar ' numărul 
ziilor organizate de poli
ție pentru controlul

, cestor permise este, de a- 
semenea, în continuă creș
tere : de la 173 571, în 1977, 
la 272 887 — în 1978. Evo
luția semnificativă prin 
ea însăși pentru caracterul 
real al „schimbărilor" mult 

1 lăudate la Pretoria.
In fața sediilor de poli- 

‘ ți" din marile orașe sud- 
afrieane crește numărul ti
nerilor ce așteaptă să ob
țină un „permis de liberă 
trecere". Dar, în același 
timp, crește într-un ritm 
și mai intens numărul ce
lor ce militează pentru a- 

’ bolirea efectivă a siste
mului de „liberă trecere", 
a tuturor celorlalte prac- 

, tici și prevederi rasiale ri
dicate de regimul minori- 

, tar de la Pretoria la ran
gul de principii supreme, 
în încercarea sa de a-și a- 

\ sigura supraviețuirea — 
ca și cum așa ceva ar pu
tea fi posibil —- în fața 

( gigantului african ce se 
, trezește la luptă.

Venera ANGHEL

a-

surate în nocturnă, înche
ierea mai devreme a pro
gramelor de televiziune, 
interzicerea iluminării vi
trinelor în cursul nopții 
și a funcționării între a- 
numite ore 
luminoase, 
controalelor privind 
pectarea pe 
vitezei maxime admise.

ALEKSEI KOSÎGHIN, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit 'pe ministrul de ex
terne al Algeriei, ’ Mo
hamed Seddik Benyahia, 
care întreprinde o vizită 

prezentat un raport cu pri- Moscova. A avut loc un 
a

pro- 
mișcă-

prezentantul P.C.R. a fost 
primit de primul secretar 
al Partidului Socialist 
Francez.

ÎN CADRUL LUCRĂ
RILOR 
siuni a 
trai al 
lor din 
avut loc la Belgrad, 
Vrhoveț. secretar 
pentru afacerile externe, a

celei de-a treia se- 
Comitetului Cen- 

Uniunii Comuniști- 
Tugoslavia care au 

' '? losip 
federal

a reclamelor 
intensificarea 

res- 
căile rutiere a

vire la politica externă 
Iugoslaviei și unele 
bleme actuale ale 
rii de nealiniere.

DUMINICA, IN
NIA ARE LOC, prima run- aspecte ale situației

JAPO-

dă a alegerilor locale si
multane. pentru desemna
rea guvernatorilor, pri
marilor, și membrilor ,a- 
dunărilor municipale.

GUVERNUL ITALIAN 
VA ADOPTA măsuri în 
scopul diminuării cu 5 la 
sută a consumurilor ener
getice. Printre măsurile 
concrete preconizate figu
rează prelungirea cu o lu
nă â orarului de vară, li
mitarea numărului mani
festărilor sportive dasfă-

pri- 
dez- 
a re-

schimb de păreri 
vind perspectivele 
voltării în continuare _ _ _ 
lațiilor bilaterale. Au fost 
abordate,. de asemenea,

.____ _ . in
ternaționale, îndeosebi ce
le referitoare la Orientul 
Mijlociu.

HUA GUOFENG, 
mier al Consiliului . 
Stat al R.P. Chineze, 
primit pe ministrul de ex
terne al Somaliei, 
dourahman Jama 
care face o vizită în R.P. 
Chineză. Cu acest prilej a 
fost exprimată satisfacția 
reciprocă față de dezvolta
rea relațiilor bilaterale.

pre- 
de

l-a

Ab- 
Barre,

Ila I
Tot 

Șoimii 
i se- 

pgntru copii : 
misterioasă".

Via-
Penr 
11,45 !

12,30 
13,00 

Telex. 13,05* Album du
minical : Umor și mu
zică. 14,00 Desejie a- 
nimate. 14,25 
europene. 15,30 
dion — magazin 
tiv în imagini. 
Republica Gabon 
film documentar. 
Film serial : 
la Londra" —■ episodul 
4. 17,30 Fotbal: Clu
bul Sportiv Tîrgoviște 
— Steaua (campiona
tul național — divizia 
A) — repriza a Il-a. 
18,20 Stelele gheții. 
18,40 Micul, ecran -pen
tru cei mici. 19,00 Te
lejurnal. 19,30 Repor
taj de scriitor. 19,50 
Film artistic; „Clanul*. 
Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor a- 
mericane. 21,45 Te
lejurnal.

8,30 Gimnastica 
domiciliu. 8,40 
înainte ! 9,25 !
patriei. 9,35 Film 
rial

: „Insula.
Episodul 7. 10,00 
ța satului. 11,30 
tru căminul dv. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei.

Drumuri
Sta- 
spor- 
16,20

16,35 
.Dickens

I

I 
I
I 
I
I
I

I.
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16,00 Telex. 16,05 E- 
misiune în limba ma
ghiara. 19,00 Cadran 
mondial. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Panoramic. 20,25 
Roman-foileton: „Pol-
dark". Episodul 7. 21,20 
Mai aveți o întrebare ? 
21,40 Telejurnal.

1

Mica publicitate • Mica publicitate
Institutul de mine din Petroșani

anunță susținerea pu
blică a tezei de doctorat 
„Valorificarea zăcăminte
lor sărace în cupru de ti
pul zăcământului Roșia — 
Foeni", elaborată de tov. 
ing. Iuliu Silas, în vederea

conferirii titlului științific 
de doctor inginer.

Susținerea are loa în 
ziua de 14 aprilie a.c., ora 
10, în aula institutului. Te
za este depusă spre con
sultare la biblioteca insti
tutului. (254) j.

ciu Petru, eliberată de 
E.G.L. Petroșani. Se decla
ră nulă. (252)

SCHIMB apartament 2 
camere confort I cu simi
lar 3 camere, strada In
dependenței 41/12. (253)

. eliberată 
Se

VÎND Dacia 1300, Petri- nescu Petru, 
la bloc 56/19, cartier 8 I.M. Petrila. 
Martie. (250) nulă. (251)

PIERDUT legitimație de PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dosi- serviciu pe numele Stan-

de 
declară

ANUNȚ DE FAMILIE
SOȚIA ȘI COPIII anunță 

împlinirea, la 8 aprilie, a 
3 ani de la moartea
scumpului lor ".,v

CISMAS ACHIM
îi vom păstra veșnică a- 

minți re. (249)
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