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Schimburi cu adevărat 
productive la minele 

Paroșeni, 
1 ii Ic a ii și Petrila

Noi realizăm planul,
dar să ni se asigure

Eforturile rodnice pentru recuperarea unor restante la 
extracția de cărbune, consemnate in prima jumătate a lunii 
ianuarie, oentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan Încă 
de la începutul noului an. ;aracterizează activitatea, schimb 
de schimb a majorității exploatărilor miniere ale Văii Jiului. 
Arătam ieri în coloanele ziarului reușita strădaniilor din 18 
ianuarie, ale colectivului E. M. Paroșeni. care — în pofida 
unor reale dificultăți — s-au materializat într-un spor sub
stantial de cărbune. A doua zi harnicele brigăzi conduse de 
Titu Teacenco. Dumitru Zbanțu. Nicolae Brutu și Ioan De
meter. au adus alte ..argumente" elocvente la succesul ante
rior. făcind ca producția trimisă „la ziuă" pe covorul benzi
lor să întreacă cu nu mai puțin de 300 tone sarcina de plan 
3 minei pe cele patru schimburi. Un fapt care merită toată 
lauda.

...Șî minele Vulcan și Petrila au raportat sporuri la vo
lumul de cărbune extras în 19 ianuarie. S-au evidențiat, în- 
deosebi, colectivele de muncă ale sectoarelor III (cu peste 
1 ■■■ ) tone depășire a preliminarului zilei), IV și II de la E. M. 
Vulcan. III și IV, de la E.M. Petrila.

cele necesare
Masă rotundă la mina Lupeni cu participarea 

șefilor unor brigăzi rămase în urmă

r
J

Start bun la atelierul 
de zonă ( .F.R. Petroșani

Colectivul' atelierului de zonă C.F.R. Petroșani a pus ac
centul din primele zile ale acestui an pe îmbunătățirea teh- 
noloqiei în activitatea de reparație a vagoanelor, folosirea 

; utilajelor și fondului de timp ș.a., menite să a- 
- gure activității un bun start. Ca urmare, in perioada 1-20 
ianuarie a.
in proporție de 102 la sută, iar arelea 
muncii in proporție de 115 la sută, reușind în 
timpul de imobilizare a vagoanelor în reparație 
cu 16 la sută față de prevederi.

In obținerea acestor su- 
sebit bnqăzile complexe con 
si Nicolae Nenu.

Lății un bun
sarcinile planului de producție au fost realizate 

ale productivității 
acest fel ca 
să fie redus

în mod deo-
e do comuniștii Ion Godeanu

u evidențiat

Iosif DAVID
J

La Exploatarea minieră Lupeni a fost organizată, cu 
sprijinul comitetului de partid, o masă rotundă la care au 
participat șefii unor brigăzi care o perioadă mai îndelungată 
de timp nu și-au realizat sarcinile de plan, tovarăși din 
conducerea unor sectoare, a exploatării, a comitetului sin
dicatului. Obiectivul discuției l-a constituit punerea in e- 
vidență a principalelor cauze care au făcut ca brigăzile 
respective să înregistreze in tot cursul trimestrului IV al 
anului trecut rămineri in urmă, căutarea de soluții pentru 
ca și aceste colective să-și aducă contribuția la realizarea 
sarcinilor de plan al exploatării p? anul 1973.

Au cuvîntul
VASILE RUȘITORU. șeful 

unei brigăzi de pregătire : 
Cauzele pentru care brigac’a 
mea nu și-a realizat planul au 
fost, înainte de toate, lipsa de 
aprovizionare ritmică cu ma
teriale, desele defecțiuni me
canice la transportoare, cauză 
din care de multe ori am 
pierdut metri de înaintare pe 
zi și n-am putut să-mi fac 
planul. Luna trecută dacă am 
lucrat în front 15 zile, res
tul am tot reparat la trans
portoare. In această lună si
tuația se repetă. Mă surprin
de că piesele de schimb se 
distrug, se uzează în cîteva

brigadierii
zile. E vorba de stelele de la 
transportoare, de lanțuri și 
altele.

In stratul 13 unde am lucrat 
au apărut infiltrații mari de 
apă. Faptul a fost cunoscut 
atît la nivel de exploatare 
cit și la centrală. Deci am 
cerut să se facă o adaptare 
a normei in funcție de noile 
condiții. Tovarășii au venit, 
s-au uitat dar abia în luna 
septembrie au intervenit. Bri
gada a mers tot cu nereali- 
zări, deși am muncit în con
diții mai qrele, cu eforturi 
mai mari. Pe de altă parte, 
nu am avut asigurate mate
rialele la distanțele indicate 
în foaia de acord. Am fost 
nevoiți să transportăm mate
rialele de la 
tri.

Nu oamenii 
muncesc, dar 
șuri ne trag 
n-am avea asemenea proble
me noi ne-am face planul. 
Rezolvarea lor însă nu de
pinde de noi, ci de conduce
rea sectorului, a exploatării...

MIHAI CHELARU. șef de 
brigadă în sectorul VI:

Și noi avem multe proble
me nerezolvate. E vorba tot 
despre desele defecțiuni ale 
utilajelor. Plimbăm toată

ziua din mină afară și de a- 
fară în mină, în condiții de 
transport foarte grele, piese
le de schimb, stele, lanțuri.» 
La prima pornire după mon
tare de exemplu, lanțul nou 
s-a rupt în trei locuri. Au fost 
cazuri cînd distribuitoarele 
de la cadrele de susținere au 
fost aduse la atelier pentru 
reparații dar la montarea lor 
n-au mers,' deși erau însem
nate ca reparato. Reviziile 
tehnice nu se fac cum tre
buie. Ele ar trebuifăcute în 
special duminica cînd nu se 
lucrează.

— Dar duminica se execu
tă sau nu reviziile ?

— Ei zic că le fac cînd nu 
se lucrează. Dar nu se fac 
cum trebuie. Dacă reviziile și 
reparațiile ar fi de calitate 
și la timp executate s-ar pre
veni multe opriri și caram- 
boale care Pe noi ne LX 
producția, 
decuplări 
nea ț a nu 
vem 3—4 
plări. Și

Ieri, în sala clubului Centralul cărbune
lui s-au desfășurat lucrările celei de-a 
XVII-a sesiuni a Consiliului popular mu
nicipal Petroșani.

Din partea Comitetului executiv al Con
siliului popular al județului Hunedoara, la 
lucrările sesiunii a participai 
Stelian Popescu, vicepreședinte 
lului executiv,

Deschizind lucrările sesiunii, 
Clement Neqruț, prim-.v rotar 
lului municipal de partid, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului popular 
municipal a relevat că, dată fiind Impor
tanța deosebită a celei de-a XVII-a sesi
uni, la lucrările ei s-a considerat necesar 
să ia parte un număr de 40 invitați — 
conducători de întreprinderi și instituții, 
ai unor organizații de masă și obștești din 
municipiu. Prin vot deschis sesiunea a a- 
probat participarea invitaților la lucrări.

Tovarășul Clement Neqruț a anunțat •- 
poi următoarea ordine de zi :

1) Proiect de holărirc cu privire la a- 
probarea planului economlco-social In pro
fil teritorial pe anul 1973 ;

2) Proiect de hotărire cu privire la a- 
doptarea bugetului municipiului pe anul 
1973 ;

3) Obiectivele propuse pentru susține
rea angajamentelor Consiliului popular al 
județului Hunedoara ca răspuns la che
marea Consiliului popular al ’ *'
ramureș ;

4) Planul de îmbunătățiri 
municipiu pe anul 1973 ;

5) Alegerea comisiilor de
6) Modificări in componența Comitetu

lui executiv al Consiliului popular muni
cipal.

Sesiunea a aprobat in unanimitate ordi
nea de zi propusă.

Intrindu-se in primul punct al ordinei de 
zi, s-a dat cuvîntul tovarășului ing. Tralan 
Blaj, prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, care a prezentat expu
nerea la proiectul de hotărire cu privire la 
adoptarea planului economico-social în 
profil teritorial pe anul 1973.

A luat apoi cuvîntul deputatul loan Mo- 
raru, membru al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal care a pre
zentat raportul asupra proiectului de hotă- 
rîre cu privire la adoptarea buqetului mu
nicipiului pe anul 1973. In continuare s-a 
dat cuvîntul deputatului Emlllan Tomules- 
cu, vicepreședinte al Comitetului 
al Consiliului popular municipal pentru a 
prezenta obiectivele cu care 
popular al municipiului Petroșani sprijină 
angajamentele Consiliului popular județean 
în întrecerea patriotică pe țară, pentru bu
na gospodărire și înfrumusețare a locali
tăților. Același vorbitor a expus apoi pla
nul de măsuri privind îmbunătățirile fun
ciare preconizate pentru anul 1973 în mu
nicipiu, care are în vedere în primul rînd 
regularizarea și îndiguirea unor porțiuni 
ale rîului Jiu și corectarea albiilor unor 
piraie și torenți.

Pe marginea primelor trei puncte ale or
dinei d? zj, deputatul Gheorghe Feier, se
cretai al comitetului municipal de partid a 
prezentat în fața deputaților și invitaților 
la sesiune raportul comisiilor permanente 
ale Consiliului popular municipal. In raport 
s-a relevat între altele importanța deosebi
tă a documentelor pe care sesiunea a fost 
chemată să le adopte, pentru dezvoltarea

tovarășul 
al Comite-

tovarășul 
al Comitp-

județului Ma-

funciare In

judecată ;

executiv

Consiliul

continuă a întregii vieți economlco-social* 
si culturale, a municipiului, „Comisiile per
manente ale Consiliului popular al munici
piului Pelroșani - s-a subliniat în raport 

, analizind proiectele de hotăriri prezen
tate sesiunii constată că planul producției 
globale reflectă o creștere valorică de 3 
milioane lei la industria locală, de 1,25 mi
lioane lei la întreprinderea de morărlt șl 
panificație, de 4 milioane lei la întreprin
derea de gospodărire localivă. Din fondu
rile centralizate, și ca urmare a sprijinului 
primit din partea conducerii superioare de 
partid și de stat, in anul 1973 vor fi con
struite și date In folosința oamenilor mun
cii din municipiul nostru peste I 300 de a- 
partamente, Iar prin unitățile comerțului 
de stal vor li desfăcute mărfuri a căror 
valoare este cu peste fi milioane lei mai 
mare față de cantitățile desfăcute în anul 
1972. Proiectul de buget al municipiului pe 
anul 1973 — menționa in continuare ra
portul —, a fost întocmit in concordanță 
cu sarcinile ce ne revin din planul de stat 
și reflectă preocuparea pentru mobilizarea 
maximă a mijloacelor materiale si bănești 
necesare bunei desfășurări a activității e- 
conomice și social-culturalo".

La dezbaterile care au avut loc in cadrul 
sesiunii au luat parte deputății și invitații 
Dumitru Grunță, Vaslle Beterlnghe, Dumi
tru Țurnă, Ioan Vladislav, Teofil Blaj. A- 
dalbert Kalath, Victor Brașovcanu, Victor 
Badău, Ioan Mogoș, Minerva Cita, Ion Lă
sat, Ștefan Nlcolau. Ion Vărășeț, Gheor
ghe Romoșan.

In încheierea dezbaterilor pe marginea pri
melor patru puncte din ordinea zi a luat cu
vîntul tovarășul Stelian Popescu vicepre
ședinte al Consiliului popular județean.

In unanimitate, sesiunea a aprobat apoi 
proiectele de hotărire privind planul eco
nomico-social în profil teritorial și bugetul 
municipiului pe anul 1973, acestea deve
nind astfel hotărîri. De asemenea au fost 
adoptate planul de măsuri pentru îmbună
tățiri funciare și angajamentul Consiliului 
popular municipal.

Trecîndu-se la următorul punct al ordi- 
nei de zi, sesiunea a ascultat darea de sea
mă asupra activității comisiilor de judeca
tă ale Consiliului popular municipal, pre
zentată de deputatul Ion Mlschle, secreta
rul Consiliului, și a ales prin vot deschis 
membrii noilor comisii de judecată.

Potrivit indicațiilor cuprinse în hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 20-21 noiem
brie 1972 și pentru înfăptuirea prevederi
lor Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 
1557 din 19 decembrie 1972 referitoare la 
lărgirea și perfecționarea componenței co
mitetelor executive ale consiliilor popu
lare, sesiunea a ales prin vot secret ca vi
cepreședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal pe tovarășul 
Gheorghe Feier. Intrucît nu este deputat, 
tovarășul Ionel Cazan, secretar al Comite
tului municipal de partid a fost însărcinat 
să îndeplinească funcția de vicepreședin
te al Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal în baza deciziei Comi
tetului executiv al consiliului popular ju
dețean.

In încheierea sesiunii a luat cuvîntul to
varășul Clement Negruț care, concluzio- 
nînd, a subliniat sarcinile ce stau în fața 
consiliilor populare municipal, orășenești 
și comunale, a deputaților din Valea Jiului 
în acest an.

peste 1 000 me-

sint vinovați, ei 
aceste mărunți- 
înapoi. Dacă

Sub „lupă", servirea la cantina minei Lonea

Șervețelele numai pentru musafiri
Un grup de cititori, angajați oi E. M. Lonea și abonați per

manent a; cantinei acestei uni tați miniere, ne-au adus la cu
noștință nemulțumirile lor privi nd servirea și calitatea 
niurilor.

In urma sesizărilor, am vizitat cantina. Acest prilej ne-a 
firmat cele relatate de abonați.

me-

con-

Să vină controlul! 
Trăiască controlul I!

costă 
multe 
Dimi- 
nu a- 
decu-

Apoi avem 
de curent, 
există zi să 
sau chiar 5 

f___  . astea tot pierddre
de producție sint, ca să nu 
mai vorbesc de aerul com
primat care în front nu de
pășește două atmosfere. Este 
adevărat am avut și presiuni 
mari dar ceea ce ne-a ținut 
pe loc au fost defecțiunile 
de natură tehhică. Sint unele 
defecțiuni mici, se pot reme
dia în front. Dar noi trebuie 
să scoatem stîlpii afară pen
tru o modificarea de filet 
Mi-a promis tovarășul direc
tor tehnic Popescu încă din 
decembrie că ne ajută. văd 
că... Mecanicii din sector ar 
putea fi dotați cu cele nece
sare schimbării 
conductă.
Masă rotundă ----------

Dragoș CĂLIN

filetului de la

realizată de

Prima confruntare la fața 
locului ne-a oferit o primă 
surpriză plăcută: sala de 
mese strălurea de curățenie, 
era bine încălzită, fiecare ma
să aștepta abonații impeca
bil aranjată, cu șervețele în 
pahare. Meniul și piinea — 
ireproșabile. Dorind să aflăm 
părerea celor care zilnic cal
că oragul cantinei Gheorghe

IileMlhnea. Ion Grlgorescu.
Vasil eseu, Bela Uskai, Radu 
Girlea. Mihai Ciuclea. Dra
goș Cristurean. lozef O- 
lah și alții. ni s-eu re
latat insă nemulțumiri. ,.Mîn- 
carea este inconsistentă, de 
multe ori piinea e veche. Ser
virea e și ea defectuoasa, iar 
duminica ar fi plăcut pentru 
noi să ni se servească felul 
trei".

Personalul cantinei și ad- 
mini-lratoarea Anișoara Mer- 
ca au prezentat însă o situa
ție inversă decît aceea aflată 
de noi de la abonați. Iată-ne 
in fața unei dileme pe care 
apoi am dezlecjal-o cu aceiași 
interlocutori...

— Astăzi sint așteptati mu
safiri in control ; cu cit vin 
mai des, cu atit mincăm și noi 
mai bine — ne-au relatat mai 
multi abonați.

Vizitatorii au venit, au vă
zut și... au plecat. Am ieșit 
și noi in urma lor, întorcln- 
du-ne din ușă privirile spre 
frumoasele și imaculatele șer
vețele aflate

...A trecut
pe mese.

o săptămină. Din

I. FIERARU

(Continuare în pag. a 3-a)

A

In pagina a 2-a:

(Continuare in pag. a 3-a)

flloaaulroșu Concursul 
corespondenților 

__ „voluntari

Inițiativa Comitetu
lui municipal al 
U. T. C. concretizată 
in declararea unei 
săptămini de acțiuni 
educative și de mun
că patriotică ale ti
nerilor în cinstea 
Conferinței județene 
a U.T.C. a fost îm
brățișată cu doesebit 
interes de tineretul 
de la Preparația Co
roești. Dovedind re
ceptivitate, comite
tul U.T.C. din in- 
treprindere a decla
rat ziua de 14 
nuarie 1973 zi 
muncă patriotică 
sprijinul 
Această 
și-a răspindit ecoul 
in toate organizațiile 
existente ' ' "
astfel că in diminea
ța acelei zile de du
minică, un număr de 
113 tineri au răspuns 
prezent la apelul 
primei acțiuni. Tine
rii din organizațiile 
nr. 1 și 2 spălare, ai 
căror secretari sint 
maiștrii Al. Buruia
nă și 1. Onițiu au 
pornit o adevărată 
campanie de evacua
re a metalelor vechi 
din instalație și de 
depozitare a acestora 
la rampele de încăr-

113 tineri
prezenți la

Tineretul Văii Jiului
întîmpină conferința
județeană a U. L C,

cu fapte de muncă
Vulcan

|

ia
de 
in 

producției, 
inițiati că

in uzină

apelul primei 
acțiuni

care in vagoane. In 
aceeași zi un grup 
de tineri au efectuat 
curățirea instalației, 
operație menită să 
contribuie la prelun
girea vieții utilaje
lor.

Nu s-au lăsat mai 
prejos nici tinerii de 
la sectorul general 
care au confecționat, 
prin muncă patrioti
că. 30 de bucșe pen
tru secția separație 
și 4 bucșe mari pen
tru pompe, sub di
recta îndrumare și 
participare a tovară
șului Ionel Negoiță, 
secretarul acestei or
ganizații.

La această mare

acțiune de muncă pa
triotică in sprijinul 
producției au ținut, 
de asemenea, să par
ticipe și uteciștii de 
la secția electrică. 
Aceștia au efectuat 
diferite revizii și re
parații la întreaga 
instalație electrică.
Un deosebit aport 
l-au adus tinerii Gh. 
Necșoiu, V. Irimuș, 
de la spălare, R. Bul- 
zan și M. Șerb de la 
secția electrică, 1. 
Berea de la sectorul 
general, M. Chince- 
șan și C. Panduru 
de la școala uzinală.

Bilanțul acestor 
acțiuni de amploare

a consemnat efectua
rea a peste 600 de 
ore de muncă pa
triotică, soldate cu 
lucrări in valoare de 
peste 72 000 lei. Ac
țiunile au continuat 
și a doua zi cu în
depărtarea molozului 
rezultat de la con
strucția noii băi a 
muncitorilor, unde 
au participat alți ti
neri care nu au pu
tut să fie prezenți 
duminică. N-au lipsit 
din mijlocul tinerilor 
nici membrii comite
tului U.T.C. pe în
treprindere in frunte 
cu tinărul Stelian 
Corobea. Așadar, ti
nerii de la Prepara
ta Coroești au răs
puns prompt la che
mările K. ’ '
confirmind încă 
dată hotărirea 
de a contribui 
entuziasmul ce-i 
racterizează la înde
plinirea sarcinilor e- 
conomice ce revin 
colectivului prepara
tei în acest al trei
lea an al cincinalu
lui.

organizației, 
o 

lor 
cu 

ca-

C. IOVĂNESCU 
preparator cărbune. 

Preparațla Coroești

© Brigada de tineret de Ia E. M. Vulcan, condusă d- 
ILIE BOGHIANU a depășit angajamentul la zi realizind 2 
mi peste plan la lucrările de înaintare, iar cea condusă de 
fînărul COSTICA POPA a reușit să dea pînă in prezent pe
te 150 tone de cărbune peste planul primelor două decade ale 
lunii ianuarie.

S Conduși de comitetul U.T.C. din fabrică peste 80 de 
tineri de la F.S.H. Vulcan au confecționat săplămina trecută 
în afara orelor de program, piese pentru slilpi hidraulici $î 
cadre pășitoare în valoare de 8 000 lei. El au colectat totoda
tă mai mult de 12 tone de metale vechi

In aceeași săptămină tinerii din organizația U.T.C. a 
atelierului mecanic de la E. M. Vulcan, conduși de secreta 
ml U.T.C., IOAN ȘTARK și locțiitorul secretarului’ organi
zației U.T.C., ION TUDORAN au participat la stivuirea si de 
pozitarea materialului lemnos, la confecționarea. în timpul 
liber, a unul troliu șl capuri de acționare.

Lupeni
• Și tinerii de la E. M. Lupeni au înscris succese pe 

agenda de lucru, o săptămînă dedicată acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotlcă in sprijinul producției și de colectare a 
metalelor vechi. Astfel, ei au descongestionat galeriile, au 
efectuat curățirea unor secții și sectoare prin stivuirea și de
pozitarea materialelor și au colectat peste 20 vagonete de 
deșeuri metalice.

S-au evidențiat prin hărnicia lor tinerii IONELE OPRFA. 
NJCOLAF DOROFTEI. ION MONDOCA. TEODOR VRAJA. 
ION STADNIC. MILTIADE IONESCU TRAIAN RITI CRĂ
CIUN IEPURE. AUREI MOGA și alții.

Lonea
O In cadrul acelorași activități voluntar-patrlotlce dedi

cate conferinței județene a U.T.C., tinerii din organizația 
T.A. a E.M. Lonea. a cărei secretar este FLORICA ZEMBER. 
au colectat peste 5 000 kg fier vechi, contribuind astfel la 
întregirea economiilor organizației U.T.C. din exploatare.

★
Acțiunile uteciștilor vor continua și astăzi in intreg mu

nicipiul nostru, care a realizat pînă acum peste 86 tone de 
metale vechi adunate din incintele unităților insumînd eco
nomii neflnanțate In valoare de 84 mii lei. Brigăzile de ti
neret din cadru) exploatărilor miniere au realizat, peste plan. 
150 tone de cărbune.
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neutrinică ?

Oceanui iumzor de combustibil

Text și iolo : 
Aurel DULA

mult 
soa re

0 „partidă" de schi

la cabana Baleia

mareea neagra

Planoare ••• 99

DE ANI Un furt
încă soldat, a scris celebrei

senzafional

©

Inginerul chimist sovietic A. Zellkntan din Le
tonia a elaborat o metodă eficace de curățire a 
apel mărilor și oceanelor poluate cu părură si 
alte hidrocarburi, cu ajutorul argilei obișnuite. 
Argila folosită este tratată in prealabil prin cal- 
clnare. Experiențele au dovedit că la o tempera
tură de 800 grade, cristalele minuscule, care con
stituie argila, se calcinează șl își măresc poro- 
zilalea. Venind in contact cu păcura, acești pori 
o absorb ca un burete. Lichidul unsuros înfășoa
ră fiecare particulă de material pulverizat la su
prafața apei și se scufundă împreună cu el. Ma
rea este astfel eliberată de produsele petrolife- 
ic. iar in numai 2-3 secunde suprafața apoi re
capătă nuanța sa verzuie inițială.

O sticlă specială
care înghite zgomotul

de sticlăO fabrică 
din Furth, lingă Nurn- 
berq in a cărei secție 
de cercetări a fost dez
voltată sticla fonostop 
izolatoare, a prezentai 
recent publicului con
tribuția ei la soluțio
narea problemei apă
rării împotriva zgomo
tului. Geamul, gros de 
37 de milimetri, care 
poate fi montat și in 
terestre mobile, este 
termoizolator, nu se 
aburește, și, 
unui aliaj special

sticla de oglindă de 
12 milimetri grosime 
cu profil de plumb în
jumătățește 
tea or’ 
La un 
plină 
stradă, 
fernal de 80 de foni a 
scăzut la un ..murmur*1 
de 40 
de

inlonsita- 
k'ărui zgomot, 
lest făcut 
circulație 
zgomotul

in 
pe 
in-

nu 
datorită 

in

de foni. Oficiul 
examinare a mate

rialelor din Dortmund, 
a confirmat fabricantu
lui eficacitatea 
speciale.

Prima stea

Un grup de experți de 
Universitatea din California a 
comnnicat că a reușit să des
copere prima stea neutrinică 

— ..gaura neagră" din spa
țiu! interplanetar. Ea a fost 
decoperilă datorită proprie
tății ei de a emite raze Roent
gen. Pe o rachetă lansată in 
luna iulie a anului 1969 a 
lost instalată o aparatură sen
sibilă la razele roentgen. Pre

lucrarea rezultatelor s-a do
's edil deosebit de dificilă șl' 
a durat peste doi ani. în urma 
studierii datelor, cercetătorii 
au ajuns Ia concluzia că 
biectul" descoperit, 
lor de raze Roentgen, 
..gaura neagră".

Parc national 
maritim

In 1971, a fost instalat, 
sudul insulei japoneze Sikoku, 
un turn cu o înălțime de 24 
m. Așezat departe în larg, 
turnul domină o porțiune de 
mare declarată parc național. 
7 m din porțiunea inferioară 
a turnului se află sub apă, în 
interior sint dispuse compar
timente de unde vizitatorii pol 
observa „dinăuntru" furtunile 
marine, flora și fauna.

DUPĂ 28

regiune n< 
recunoscuta 

bogăția nămeții'r 
dat mult de furci

I

ir turism uito dc
)i mat ales schi-
cel puțin piflă
m utul cind a-
rinduri văd lu-
iparului.

ivurata d
sini prie

urmele 
ape- 
putea 

urme pe ca cu 
chiuiile noastre, am 

urcat încă in primele 
zile, ale foarte tmăru- 
lui „1973" la cabana 
Balffia din Munții R,- 

;al. Exuberanța spe
cifică excursiilor în 
grup ne intimpină in
ch pe drum, căci un 
autobuz plin de turiști.

~X - vjrs-
prea 
atît

o căror medic de 
tă nu depășea 
mult cifra celor 
de frumoși 20 de ani, 
ne poartă parcă prea

~ pito- 
Ur-

repede pină in 
rescul sat Hobița. . 
căm apoi intr-o joacă 
cele 3 ore ce ne des
part de cabană, la în
ceput pe o potecă, a- 
poi pe vechea șosea 
ce — pentru cei mai 
comozi — oferă un ac
ces mecanizat pină la 
ușa cabanei. Trecin- 
du-i pragul, intrăm 
mai iutii in sala de 
mese care, ne sugerea
ză, prin cele cite va
dovezi încă nealterate, 
desfășurarea unui Re
velion foarte... vivace.

Cu acordul tuturor 
acceptăm sugestia, și

așteptai â. Un
strălucitor șt mult mai 
fierbinte de,-it eel din 
vale, o zăpadă nu prea 
marc dar nici prea 
mică, o forfotă speci
fică pe i>h ii/i, ,i< ., 'ii 
improvizate lingă ca
bană — acesta este 
decorul in care orele 
se scurg pe neobser
vate.

Urcăm și coborini 
de zeci de ori pante
le, alese după prefe
rințe și... posibilități.

Cițiva ..avansați" iși 
desfășoară ini regar se
na Iul tehnic In admi
rația începătorilor ca
re au renunțat să-fi 
mai. numere căzături
le... Un grup gălăgios 
de fele aflate in cău
tarea efemeră a glori
ei sportive, acceptă de
liberat apelul Jotoa- 
malorilor improvizați 
și acum fac probe de... 
fotogenie. Cei mai 
comozi preferă o „sim
plă" plajă... montană 
și se mindresc de pe 
acum cu „bronzul" a- 
cumulat, cu nimic mai 
prejos deeîl cel reali
zat pe litoral in zile
le de vară.

In sfirșit un grup, 
aflat in minoritate co- 
virșitoare, apreciază 
intimitatea cabanei in

tovărășia jocurilor de 
renii și o ceaiurilor 
fierbinți încălzite cu .

Dar in rurind acest 
din urmă grup are ciș- 
tig de cauză și. înce
tul <u încetul, sola de 
me.,- s(> umple din 
nou Proviziile aduse 
de acasă iși sporesc 
pe neașteptate valoa
rea și masa comună, 
improvizată ad-hoc, se 
desfășoară după un 
ritual nou și totuși a- 
t ir de familiar. Cu a- 
cordul ..antrenorului", 
sensibilizat de succe
sele de pe pirtii, co-

înciudăm un nou rind de 
ceaiuri cu rom. cu 
proporții puf in modi
ficate... Pe coifurile 
extreme ale mesei 
noastre. două tranzis- 
ton’-e prind. In 
stereofonic 
post, asigmlnd
Ioană sonoră" ale că
rei valențe se mate 
rializează spontan iu 
<itei:a perechi de dans

Iuti mi tatea pe cale 
de înfiripare este 
curmată brusc de o 
provocare : „Veniți să 
vedeți, a început să 
ningă!" Intr-o clipă 
■'intern din nou afară

Straturile sedimentare din ocean ISinuiesc rezerve foarte 
mari de gaze naturale combustibile. Aceasta este opinia -Tui 
Iuri Makogon de la Institutul industriei petrochimice și ga
zelor din Moscova.

La o temperatură apropiată de 0 și la o presiune de la 
cîteva zeci la cHeva Șute atmosfere,...apa ab.șoarbe cu avidi
tate qazele naturale formind h drați. Procesul este reversibil. 
De îndată ce scade presiunea, sau se ridică temperatura, 
hidrații se distrug, degajind impetuos gaze.

Studiind procesele de formare a hidraților în condiții na
turale și modelîndu-)e in laboratorul din sus-amintitul insti
tut, Makogon a ajuns la concluzia că nu numai în zonele în
ghețului veșnic (așa cum considerau în trecut oamenii de 
știință) ci și in rocile sedimentare din ocean există condiții 
prielnice, pentru astfel de formațiuni naturale.

In 1944. Bill Gilpin cind era ___ _____ _ ___
actrițe Rita Hayworth, invilind-o să ia masa cu el atunci cînd 
se va întoarce acasă. Drept răspuns, Bill a primit o scrisoare 
‘--mnată dc- secretarul actriței, evident negativă. Probabil, 
dezamăgit. el nu a jilat, totuși episodul cînd, în timpul unei 
r>- ente partide do golf a recunoscut-o pe celebra stea de la 
Hollvwoodt ..Au trecut 28 de ani de cind v-am invitat să 
luați ma-a cu mine. Nu credeți că e timpul să ne așezăm la 

? Amuzată și emoționată de constanța anonimului ad
mirator. Rita Hayworth i-a răspuns, de.data asta fără inter
mediar. r.( acceptă invitația. Deși perioada do așteptare a 
fost îndelungată, Biil s-a declarat încinlat:. „Cind surîde, în- 
țjeega lume se luminează și mi se pare că are și acum 22 ani".

motoplanoare
In R.F.G. a fost construit 

recent, cel mai mare pl
cu două locuri (10.36 ni lun-
gimoa fuselajulIul. 29 de me-
tri anvergură iși 570 kg gre-
utate). care va fi și cel mai
rapid planor din luine. Tot
in R.F.G. au fost construite 
planoare cu motor, dotate cu 
așa numita elice carenată. 
La aceste aparate motorul nu 
se află in față, ci iu spatele 
piloților, sistem ce va oferi 

condiții mai bune de zbor și 
securitate mai mare, deoare
ce elicea se află într-un în
veliș de oțel, înapoia aripilor.

...La Cornești, in judelui Iași, există una din
tre cele mai mari crescătorii de fazani din Eu
ropa ? Aici, vînatul înaripat este produs pe sca
ră industrială, la incubatoare. Fazaneria dispu
ne de 500 de reproducători, care au menirea de 
a furniza aproximativ 15 000 de ouă. Fazanii de 
Cornești sint raspîndiți pe fonduri de vinătoare 
renumite in întreaga Europă. Recent, ..au mi
grat", in cuști speciale, circa 1 400 de fazani, ma
joritatea spre pădurile Italiei.

★

...Bucureștiul este unul dintre cele dintîi ora
șe europene in care s-au prezentat proiecții ci
nematografice? Prima manifestare a acestei ti
nere arte a avut loc aici în 1896. Un an mai tîr- 
ziu, Paul Menu avea să intre in istoria precurso
rilor cinematografiei universale moderne cu fil
mele sale documentare „Terasa cafenelei Capșa**, 
„Bufetul de la Șosea", ..Tirgul Moșilor" și jurna
lele de actualități „Inundațiile de la Galați", 
„Flotila de pe Dunăre", „Exercițiile flotilei", pre
zentate; cu succes bucureștenilor.

Un alt român, Petre Ganciu, făcea senzație, in 
1906, la Expoziția de la Filaret, cu un „cinema
tograf vorbitor", rulînd pe un ecran imaginile 
unor cintărețc, celebre pe aceea vreme, care mi
mau, in timp ce un gramofon le reda vocile. 
Ideea modernizată este folosită acum pe 
mondială, de televiziune.

Astăzi, rețeaua cinematografică națională 
prinde 6 500 de săli, în care se reunesc anual, la 
spectacole, peste 210 milioane de spectatori.

Cronica rimata

iutr-adeiâr avem 
dafin fulgilor dc 

cil dc neaștep- 
aplau- 
’*? să 

ied", dar 
ninsoarea 

se oprește 
să fm- 

tradiționala 
cu zăpadă, 

sub

nea, pe 
tați pe ații d< 
dafi. Brazii încep 
..încărunțească", 
pre sea ră 

capricioasă 
din nou. fără 
piedici 
..bălaii 
desfășurată acum 
clar de lună. O ultimă 
plimbare in grup în
cheie ziua

Sub vraja cerului in- 
•.('■lat zărim coamele 
albe ah- Tulișei, I a- 
carulul și Gruniului. 
Din lunga vale a Rfu- 
lui Bărbat un ecou 
discret ne aduce zvo
nul tainelor de mun
te. Un magnetofon i- 
maginar înregistrează 
zvonul pe care a doua 

îl luăm cu noi spre

Palatul dc vară din nn- 
prejuriinile nord-estice ale 
Pekinului este in prezent 
unul dintre cele mai apre
ciate locuri de agrement 
ale populației capitalei și 
altor orașe din R. P Chi
neză. Arhitectura acestei 
minunate construcții este 
realizată în vechiul stil al 
artei chineze.

In foto : Faimoasa 
rabie dc marmură" 
Palatul de vară.

— Ce m-aș face, dragă Iarnă, de n-ai fi pe post de muză ? 
Ai părea mai plicticoasă în alura ta... confuză!
Știu, mi-ai explicat odată (asta ca un fel de scuză) 
De ce nu „te-așlerni“ pe treabă și rămîi așa, mofluză... 
Nu vreau nici să scoți castane să te frigi cumva în spuză 
Insă nici nu rabd enigma de pe glaciala-ți buză !
Știu, de-atîtea ori, tu însăți mi-ai fost dulce confidentă, 
Te-ai purtat frumos cu mine... ba chiar fosta-i prea atentă 
Ajutîndu-mă de ,,n" ori cu o temă concludentă...
Iar la cronica-mi rimată tu i-ai adăugat o tentă 
De concret, făcînd-o astfel... ritmică și ascendentă 
Eslompindu-i totdeauna maniera ei... latentă !
Și acum, ca niciodată, zîmbetu-ti inaccesibil 
Nu ți-1 înțeleg și pace. Cred că mi-ar fi imposibil 
Dacă nu-mi explici băbește, să mi-l fac inteligibil... 
Ce înseamnă gestu-ti aspru, atît de... infailibil? 
Crezi că nervii mei nu „mișcă", sînt atît de impasibil? 
De nu-mi spui acum secretul, zău , devin un... irascibil.
— Ți-am mai spus, amice dragă, căci cu albul meu, mă doare 
Să astup la... niglijențe! Nu că-aș tine la culoare (!) 
Dar vezi, moda asta „maxi" prea a „prins" și am oroare 
Să văd iar în stații lumea într-o „maxi-așteptare" 
Alții care așteaptă apa tot cu o... „maxi-răbdare" (!) 
Mă gindesc cu ..maxi" ăsta pînă unde-ajungem oare?! 
Dacă nici eu, bunăoară, nu dispun de o... clementă. 
Dacă nici eu, vorba ceea, nu știu ce-i <?... neglijentă, 
Cine altul înțelege cu atîta pacientă?
Mai știu că nu poți în toate s-ai o „maxi-exigentă" 
Insă „maxi-nepăsarea" e de-a dreptul imprudență... I 
Ea, ar trebui curmată fără pic de reticenta... I
Ca să-nchei, îți spun, azi noapte am dorit să iau un taxi 
Pină-n zori, cit așteptat-am, n-a fost mult. A fost do 

„maxi"! I 
Iată-enigma ce-mi știrbește acel farmec al luminii... 
Parcă tot in loc de „maxi" mai la modă ar fi... „mini" 11

Ion LICIU

La Beirut s-a produs 
furt senzațional. Persoane ne
cunoscute au pătruns noaptea 
în biroul celui mai mare in
dustriaș libanez de unde au 
furat un seif in greutate de 

cinci tone. Seiful conținea acte, 
lire libaneze și turcești eva
luate la 18 000 dolari.

REBUS
ORIZONTAL: 1) Orașul

unde in 1663 Ioan Slavici și-a 
luat bacalaureatul ...—... și toi 
ei La gimnaziul maghiar din 
Arad ; 2} ....literar și artis
tic" publicație in care i-a a- 
părut luf I. Slavici în foileton 
Tomanul ..Din păcat in pă
cat" (neart.) — Ta ..Sintaxa"! 
— Cintece de slavă ; 3) Ce. 
a lui I. S. e mult înrăutățită

Ia Vaț și Văcărești — Din 
..Luceafărul" I ; 4) Nuvela de 
pe urmă!—„...limbii române" 
o scoale I. S. in 1914 (pl.) : 
5) Din ..Mitocanul" ! — Vor
bă bună — ....Bolnav" nuvelă
publicată de 1. S. in 1875 ; 6) 
I. S. la Șirla lingă Arad — 
Sat in Belgia — Puși pe fu
gă i 7) Sava Slavici pentru 
marele nostru nuvelist — In 
volumul „.Amintiri" ! — Loca
litate in Spania ; 8) Orașul
in care I. S. și-a făcut o parte 
din studiile liceale — La Sla- 
\ ici I — Fiord in Norvegia i 

9) Terminal — Mare, de pîn- 
ză — Diminutiv' feminin ; 101

Aproape terminat — „...prin 
care am trecut" volum de 
memorii a lui I. S. ...—... in 
literatură 1 ; 11) „Convor
biri..." l-a avut multă vreme 
pe I. S. colaborator de sea
mă — Șiria unde, ia 18 ianua
rie 1848. s-a născut I. Sla
vici fpl.) ; 12) Personaj cen
tral din ..Moara cu noroc" — 
Gen de scriere folosit mult 
de I. S. mai ales in dezbate
rea temelor politice.

VERTICAL: 1) Revista lite
rară la care I. S. începe să 
scrie din 1905 ; 2) In ..Adevă
rul" ! — Primul volum din ro
manul istoric ..Din bătrâni".

pe care I. S, îl publică în 
1902 — ..Elena Doamna" unde 
I. S. e numit profesor în 1883;
3) A croșeta — Așa cum a 
fost Arghezi față de I. S. la
Gazeta Bucureștiului" (pl.) :

4) Uzină arădană (abr.) ; —
Cel de la ușă — E in cin- 
tec ; 5) A purtat o bogată co
respondență cu I. S. in timp 
ce acesta era in spitalul din 
Viena — La Sava Slavici I — 
Sfirșitul romanului „Mara" ! i 
6) Din cînd in cind — Slă la 
baza nuvelelor: ..La crucea 
clin sat". „Scormon" ele. ; 7) 
Apărind interesele celor din 
Păuliș esle dat în judecată 
pentru „rebeliune" —  sa
lului". revistă umoristică unde 
I. S. publică povestirea ..Re
voluția din Pirlești" l 8) Tre
cut cu brio de I. S. la Salu 
Mare in 1968 — La mere ! ; 
9) ..Ac și..." altă nuvelă a lui 
I. S. — Arad. Baia Mare. O- 
răștie. Deva. Hațeg — puncte 
de popas ale unei călătorii 
întreprinse de I. S. ; 10) Set 
amestecat — Oraș unde 1. S. 
lucrează ca redactor la ..Cu
rierul" ; 11| Pe loc! — Țară 
vlzilată de I. S. in 1882 - 
De două ori ir. '„Din păcat in 
păcat I" ; 12) Ziar pedagogie
și literar unde 1. S. publică 
un curs de literatură po
porană" șl unul de „Estetică" 
(nearl l — Localitate in Japo
nia ; 13) Nuvelă care ilustrea
ză principii morale publicată 
de I. S. in volum — „Luvru" 
din București unde I. S. stă 
sub stare de arest in 1916.

Totul a-nceput cu cî'teva 
luni în lu-niă cînd, forțat de 
anumite... „împrejurări" neaș
teptate. am „aterizat" acasă 
ceva mai tîr/iu. Și-n timp 
ce-mi „solicitam" memoriu 
pentru ceva... justificativ am 
fost luat în primire încă de 
la intrarea în cartier de 
niște... mîriituri dubioase (îmi 
păreau atunci) care de loc nu 
semănau ca nuanță, timbru 
și intensitate cu glasul can
did al.., neveste-ini. Măi I 
mî-am zis, ce sa fie ? M-am 
edificat însă imediat după ce 
un „îndrăzneț" mă „controla" 
pe la glezne. I-am pus, însă, 
la punct, pc toți ! N-aveți 
ni. i o grijă! far astăzi sint 
un mare dresor. Nu mă cu
noașteți !

Am să vă invit odată, la 
mine in cartier, seara (spec
tacole în matineu nu dau) și 
am să vă prezint cîteva nu
mere de dresaj, fără reflec
toare, la întuneric.., pentru 
că becurile de pe unele 
străzi... dar, mă rog, asia 
mi mai e treaba mea. Și, de 
fapt, așa e „regia" iar posi
bilități pentru alt „decor" 
n-am, dar dumneavoastră, ca 
să fiți cit mai pe... „fază"» 
n-ar strica să vă luați o lan
ternă. (Eventual cu două fa
ze). Și pentru că nu veți fi

sub cupola unui circ (arena... 
pauză!) ar fi foarte nimerită 
o elegantă costumație... me
talică !

Ei. și dacă veți veni așa, 
vă voi arăta o minunăție de 
dresură de toate genurile: 
mops, buldog, lup, ciobănesc

La terminarea „reprezenta
ției" cind, ajuns acasă, după 
atîta „munca", lac de sudoa
re, cu pulsul la peste 120 (e- 
ventual și cu pantalonii „și
fonați") mă veți întreba : de 
unde atîta pasiune și pentru 
această îndeletnicire ? Pentru

Cum am ajuns... 
dresor

-FOILETON-
etc, și toate libere (fără zgar
dă și fara plăi utc „ciine rău") 
Vă ‘voi prezenta și o cursă 
<u obstacole (100 m plat cu... 
doua-trei garduri) de toată 
frumusețea (că mai bine mă 
făceam atlet) și alte cite nu
mere imprevizibile în pro
gram pentru că depind de 
dispoziția și... stomacul „ar
tiștilor mei". După toate a- 
ceste teste, sint convins ca 
veți încerca să-i lămuriți pe 
stapînii clinilor să se retragă 
de la „societatea pentru pro
tecția animalelor" și să se 
înscrie pentru protecția... tre
cătorilor I I

că fac axtd pentru drtâ : „ac
torii mei" repezindu-se cu a- 
tita drag la mine, mîrîind 
(probabil că pe limba lor. 
spuneau : „dacă tu nu ne 
vrei, noi te vrem"), iar eu ii 
recompensam pentru tiecare 
„număr" cu cite un mic dar: 
o felie de salam, o bucată de 
șunca etc., daruri cu care mă 
înarmez întotdeauna cind 
știu că voi „pica" pe-nseral 
acasă. Ce fericiți sînt stăpâ
nii lor știindu-i pe „mina" 
mea I Și cite satisfacții nu-ti 
dă orice reușită, mai ales 
cînd... ajungi teafăr la domi
ciliu I Intenționez să-i pro

voc odată la un concurs, la 
care țin să am ca invitați de 
onoare, la „loja" centrală, 
pe toți acei care răspund de 
acești „actori" lăsați în 
void soar tei (pentru că vreau 
să mă fac cunoscut de jos în 
sus! ? 1)

Apropo, cine vrea să îm
brățișeze această îndeletnici
re care întregește, in primul 
rind, condiția fizică sînt dis
pus să-l ajut. 11 asigur că 
intr-o lună va fi „as" în me
serie (pe buzunarul lui). Pen
tru aceasta, e simplu! Soli- 
< itați-mi schimb de locuință 
și totul va fi în regulă. 
ADRESA: cartierul din spa
tele gării. Strada (în special) 
Cu/a Vodă. întrebați de mine 
fără nici o grijă pentru că 
toți... clinii mă știu.

Vaslle MOLODEȚ

P.S. Uitam un amănunt e- 
sențial: nu vreau să mă mut 
pe sir. Vasile Roailă, în car
tierul „Carpați" și nici în 
cartierul /Aeroport pentru că 
„actorii" mei au, în aceste 
locuri, „rude". O droaie. Șl 
mult mai feroce! Și-ar fi pă
cat. acum, cînd sînt un mare 
dresor, să plec la... speciali
zare.

Același
Milva TEODOSE
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i IOAN SLAVICI j
un militant

al prozei
J Timpul este • ■'I 11131 sevi f
I critic al artf i >>n-rind sedi- 
■ menlaroa valori a. • isN. i- I J dee se impune astăzi in re pri

vește contribuția lui Ioan

I Slavici — de la a ■ <irui naș
tere s-au împlinit 125 dr 
am — la dezvoltarea litcra-

Iturit române. Slavici a pre- 
: luat Iernatăa literaturii ar- I deleno $i a dat noi străluciri 
spiritului militant, topind

I principiile literarc in lucră
ri de mare forță și valoare 
artistică.

I Născut la Siria, lingă A- 
rad (la 18 ianuarie IQ48).

I scriitorul de mai tîrziu —a 
format trccind prin tot felul

Ide greutăți carc-1 fac, însă.
1 un cunoscător de profunzi

me al vieții șl problematic ii

I sociale din Ardeal. O solidă 
pregătire filozofică. econo-

i
I sr trilul de observație care. 
■ in anii de studii vieneze. 
I la îndemnul lui Eminescu 
- care i-a intuit talentul, va 
I transpare în primele nuvele. 
• După o scurtă ședere la 
I lași se mută la București 
I unde lucrează împreună ru 
. Eminescu si Caragiale la 
I „Timpul". De acum datează 
' ..Popa Tanda" și alte nuvele 
I care dovedesc o concepție 
I estetică cristalizata. Anii pe- 
I trecuti la revista ..Tribuna" 
I din Sibiu lac din loan Sla- 
Ivici un militant pentru o 

literatura inspirată din rea
litatea socială, care să slu- 

I jească aspirațiile populare. 
I In articolul „Poporanismul in 
i artă" din 1910 el și-a expus 
| crezul său literar: „Româ- 
■ aii au particularul lor dc a I qîndi și a simți, au vederile 
• lor, in ceea ce privește bi- 
I nele și frumosulf...); popo- 
I raia e numai opera care în 
I felul ei se potrivește cu a- 
I ceastă fire particulară a tu- 
' turor românilor", ințelegind 
I prin „poporal" manifestarea 
• specificului național. Acest 
I țel nobil este prezent cu lu- 
I ciditate in întreaga sa operă 
■ care a îmbogățit literatura 
I noastră clasică cu lucrări din 
’ care se desprind tipuri ca- 
I racteristice societății tran- 
Isilvănene din veacul trecut, 

perioadă a pătrunderii rela-
i tiilor capitaliste în lumea 
| satului. T. SPATARU

iii noi din opera Ini loan Jlaviii
La 18 ianuarie s-au împlinit 125 de ani de 

la nașterea unuia dintre clasicii literaturii 
noastre — loan Slavici. Opera sa valoroasă 
— din care, pînă în 1947, poveștile au apă
rut numai în două ediții, iar romanele în trei 
ediții — a putut fi cunoscută integral in ul
timul sfert de veac. An de an, în aceste pe
rioade, au văzut lumina tiparului noi volume, 
au fost inițiate serii de „Opere** complete din 
creația marelui scriitor ardelean.

Numeroase volume de nuvele: „Budulea 
taichii“, „Moara cu noroc*1, „Popa Tanda'*, de 
basme: „Doi feți cu stea în frunte", Zina zo
rilor", „Păcală în satul lui", tălmăcite și in 
limbile maghiară și germană, au apărut în 
cele mai populare colecții: „Biblioteca pentru 
toți copiii", ..Biblioteca școlarului", „Lyceum". 
Prin condiția grafică deosebită au reținut a-

tenția in ultimii ani volumele „Zina zorilor1-, 
premiat in 1970 la concursul „Cele mai fru
moase cărți âle anului", „Povești* 4 * 6 * * * * 11, ediție 1967, 
și „Florița din codru" editată in 1972, în lim
bile română și maghiară.

(Urmare din pag. 1)
— Care este starea dc dis

ciplină a brigăzii ?
— Nu am chiar așa mari 

probleme. Aveam in brigada 
mea doi ortaci care absentau 
nemotivat și i-am dat la trans- > 
port. E vorba de Fodor Iosif 
și Marin Gheorghe. Dacă nu 
i-am lămurit...!

IOAN POPESCl . șef de 
brigadă in sectorul II : Noi 
lucrăm într-un abataj fron
tal lung de 130 de metri. Este 
adevărat, am svut de înfrun
tat în ultimul timp unele 
greutăți care țin dc natura 
stratului. Dar nu exagerez cu 
nimic cînd spun că in anul 
trecut am pierdut 3 000 —
4 000 de tone din cauza de
fecțiunilor mecanice. Am a- 
vut dese ruperi de lanțuri, 
blocări ale transportoarelor 
și defecte la pompele Haus- 
ser. Au fost cazuri cind am 
stat Și cite două ore. La un 
abataj de mare productivita
te se simte. Am avut 7 oa
meni în brigadă dintre, care 
Guțu Mihai a ajuns pînă la 
82 de nemotivate, alții au a- 
vut 30 și peste. Anul tre
cut s-a permis, nu s-au luat 
masuri...

— Acesta este un aspect 
grav de indisciplină și cade 
in competența brigăzii.

— Nu zic nu, dar și con
ducerea trebuia să aplice le
gea pentru că noi am avut 
plan Și pentru ei.

— Brigada a fost plasata 
cu efectiv ta nivelul planu
lui ?

— Nu am avut asigurat mei 
efectivul și. cum am spus, 
am avut si nemolivate cu ca
rul. Am lucrat pe lună cu 
aproximativ 40 de posturi in 
timp ce plasarea necesară e- 
ra de 60. Aș mai vrea să 
precizez ceva că pentru a 
realiza planul în schimb dc
6 ore totul trebuie foarte bine
pregătit, utilajele să-ți mear
gă ceas. Un singur defect cit
d<* mic te dă peste cap.

ALEXANDRA G1BOS sef 
de brigadă la sectorul II :
Eu nu mâ r-ons’der v 
de nerealizarea nh-nubn. N-oi 
n-am avut un loc de mun
că al nos’ru. no p"rr să-1 cu
noaștem. să ne obișnuim ?u 
el.- Xm fost mutați -> d- trei

Cele 6 volume din seria de „Opere", apă
rute in editura ...Minerva", cuprind poveșt-i, 
nuvele, piese de teatru, lucrări postume și 
din periodice, însoțite de note și comentarii. 
In cursul acestui an, urmează să fie tipărit 
cel de-al VII-lea volum, care include romane
le lui Slavici „Mara“ și „Din bătrîni".

Cu ocazia împlinirii a 125 de ani dc la naș- 
lerea scriitorului, Editura „Ion Creangă" va 
-(oate do sub tipar, in colecția „Biblioteca 
^.olarului", o ediție selectivă de „Basme".

(Agerpres)

NOI REALIZAM PLANUL. DAR SĂ NI SE ASIGURE CELE HECESARE

realiste

..Popa Tanda’*, „Budulea 
laii hii“, ..Moara cu noroc**, 
. Pădureanca" sînt nuvele re
prezentative care aduc o vi
ziune noua asupra lumii sa
tului pe care o transfigurează 
pină la simbol arălind di
soluții. degradarea omului 
sub influența banului (do un
de și tonul moralizator, 
uneori didactic al scriitoru
lui). Romanul ..Mara" 11894) 
pste croația cea mai reali
zată a lui loan Slavici care 
-^rin tematică, talent vigu
ros. caracter al eroilor, de 
tip formativ, și surprinderea 
mediului social, prin concizie 
și ritrw — marchează o eta
pă de maturitate a romanu
lui românesc. Analiza cre
ației lui Ion Agîrbiccanu sau 
Liviu Rebreanu reclamă ca 
un punct de referință și 
„Marau lui loan Slavici care 
este „aproape o capodoperă" 
(G. Călinescu). Opera sa se 
completează cu un mănunchi 
de basme și memorialistică 
oferindu-ne imaginea com
plexă a scriitorului lucid și 
grav.

După ce a trecut prin con
testări și aprecieri elo
gioase opera lui loan 
Slavici se bucură as
tăzi de o unanimă prețuire.
Mesajul profund uman ce-1 
deslușim acum din croația 
sa cu înalte virtuți artistice 
ne arată un scriitor realist 
de o indiscutabilă originali
tate, cu un loc definitiv și 
de primă mărime in istoria 
literaturii românești.

I

I 
I 
I
I

ori într-o lună. Apoi, eu nu 
știu cum se lac burghiele dar 
sînt proaste. Degeaba avem 
mașini dacă burghiele nu-s 
bune. Nu poți înainta la pre
gătirile în piatră.

— Ce restanță aveți in lu
na ianuarie ?

— Nu pot să vă spun, dar 
în orice caz sintem rămași 
în urmă. Eu trebuie să fac 
lunar cite 70 de metri dar 
nu știu acuma cît am(?!) Da
că îmi dă tot ce trebuie eu 
fac planul (Cum oare pot fi 
stabilite măsurile ce le are 
de îndeplinit brigada pentru 
a-șj realiza planul dacă șe
ful brigăzii nu-și urmărește 
realizările zilnice ? Vina nu 
este numai a șefilor de bri
gadă ci a maiștrilor, a con
ducerii sectorului care nu 
s-au preocupat de acest lu
cru — n.n.) Apoi, eu aș zi
ce ca reparațiile la armătu
rile TH să se facă cum tre
buie. că le punem degeaba, 
nu rezistă. Dacă eu în luna 
asta primesc Un pic de spri
jin și din partea sectorului 
eu planul îl fac și-l depășesc.

ILIE JELER, șef de bri
gadă la sectorul I : N-am
putut realiza planul din cau
za materialului lemnos. E ne
corespunzător din mai mul
te puncte de vedere. Este e- 
xagerat de gros și e verde, 
patru oameni abia-1 ridiică. 
Apoi distanța pe care trebuie 
transportat e cam mare.

— Foaia de acord ce dis
tanță prevede?

— 100 de metri, dar noi îl 
ducem pe vreo 300 metri. As
ta fa mult din timpul de lu
cru in abataj. Pe de altă par
te, eu nu văd bine desele 
schimbări do oameni. Nu cu
nosc locul de muncă, proble
mele Pe care le ridică... Mă 
nemulțumește faptul că în foa
ia de acord ni s-a dat plan 
pentru 15 oameni, dar în lu-

Răspund conducerile 
sectoarelor...

CAROL NAGY. adjunctul 
șefului sectorului I : In luna 
decembrie brigada Jeler nu 
și-a realizai productivitatea

Cu scrisoarea Rezultate meritorii

dv. in fală
• După cam am lost Infor

mați la sectorul din Pctrila 
a| I.G.I .. tovarășe CONST AN- 
IIN BADtlȚA (Pctrila. cartier 
8 Martir, bloc 6, apartament 
16). uncie abuzuri săvîrșile 
dc locatari, in ce privește bo
xele dc la subsolurile unor 
blocuri, nu \or răminc nepe- 
dcpslte. Dc ce nu s-a fănil 
accsl lucru, operativ, la tim
pul cuvenit nu știm... Dar. 
vorba aceea, mal bine mal 
tirzlu. decit niciodată.

• Stimată tovarășă MARI- 
OARA I UNGU (Petroșani, str. 
Vasile Roailă. bloc 13. ap. 
58). situația expusă dc dv. in 
privința aprovizionării farma
ciilor cu vată, se prezintă... 
întocmai. E vorba insă de o 
lipsă temporară, care va fl. 
neîndoios, lichidată.

înaintăm ..sugestia" 
dumneavoastră. tos. ION 
DA1AN (Petroșani) pe adre
sa... frizeriilor : pleloșllor. ca
re s-au bolăril totuși să se 
tundă, să li se perceapă o 
laxă dublă pentru „ferchezui
te". in Iru cil și timpul pe care 
il afectează frizerii tunderii 
acestora este mult mai marc... 
Noi am zice că n-ar ii rău 
să... greșească și să-l tundă 
cu mașina la zero ! Ar dura 
mai puțin !

O Este adevărat, tovarășe 
ION PREDESCU. la restauran
tul ..Straja" din Vulcan, os
pătarii se mișcă destul dc... 
încet. Știm acest lucru demult. 
Probabil că il știe și condu
cerea T.A.P.I....

@ Vi s-a răspuns, carevasă- 
zică. stimată tovarășă ELENA 
AI1STOR (LupenL str. 23 Au
gust, nr. 41) că vor veni de 
la l.G.L. specialiști să vă re
pare locuința, dar de ajuns 
n-au mai ajuns... Intre timp, 
sperăm că lucrurile s-au re
zolvat. Dacă nu. reveniți !

@ Scrisoarea dv., Iov. NE- 
LU SIROP — LONEA. expri
mă o opinie pătimașă. de 
suporter. în urma publicării 
căreia, după părerea noastră, 
nu ar avea de cîștigat... nici 
fotbaliștii, nici spectatorii și 
nici spectacolul sportiv. Am 
reținut, insă, unele aspecte 
care, intr-adevăr, mai pot îl 
intilnite pe terenurile noastre 
de sport...

na ianuarie n-am avut mai 
mulți de 13. Unul nu s-a pre
zentat deloc la lucru, e bol
nav. Aceasta pe noi ne 
încurcă. Pe posturi prestate 
cu am planul depășit, dar 
sarcina din foaia de acord e 
îndeplinită la limită. Cît des
pre lemn, pentru că se află 
aici tovarășul director, aș 
propune să se aducă mai 
mult la ziuă ca să aibă timp 
să se usuce. Cînd am avut 
material potrivit randamen
tul brigăzii a crescut cu cel 
puțin 27 la sută.

IOAN ONUȚ, șef de briga
dă la sectorul III : Anul 1972 
a fost pentru noi un accident. 
Sectorul nostru n-a cunoscut 
o asemenea rămînere în ur
mă din 1958. Am lucrat în 
frontal cu complexul de tăie
re. Apoi, cînd stratul s-a sub
țiat a trebuit să pușcăm. Dar 
planul a rămas plan, nu s-a 
schimbat odată cu condițiile. 
Am rămas sub plan cu vreo 
20 000 tone. Am fost mutat 
în stratul 8—9. Acolo ne-arn 
realizat planul dar numai 
trei luni și jumătate. Am lu
crat apoi. într-un frontal al 
cărui grosime variază mult. 
Deși abatajul e dotat cu com
bină nu ne permite stratul s-o 
folosim cum trebuie din cau
za denivelării vetrei și ta
vanului artificial. Planul însă 
a rămas același. Acum con
dițiile s-au schimbat. Si mer
gem mai bine. Trebuie să 
spun însă că si pe ianuarie 
am avut multe defecțiuni. In
tr-o lună am adunat orele de 
stagnare, așa din curiozitate, 
și am totalizat șapte zile și 
ceva. Aproape o decadă am 
stat din cauza a le miri ce. 
Am stat și din cauza unui 
lănțișor de transmisie. Dacă 
avem un schimb pentru re
vizie apoi să se facă revizie 
ca lumea și să nu stăm din 
cauza utilajelor.

planificată. Motivele invocate 
de șeful de brigadă sînt a- 
devâratc. Noi am aprovizio
nat pentru o perioadă de 6

ale schiorilor
de la Școala sportiva

Petroșani
Deși handicapați în mare 

măsură, in pregătirea lor. do 
lipsa zăpezii la cățele altitu
dinii la caro ne aflăm, micii 
schiori dc la Școala sportivă 
Petroșani, sub îndrumarea i- 
nimoșilor lor antrenori, prof. 
Virginia Peterfi si prof. Gun
ther Gedeon, au avut totuși 
posibilitatea de a se antrena, 
oarei nm - in vedere parti
cipării la diferitele competiții 
ce se vor organiza în acest 
sezon pe pirtiile din Pa
ring, in timpul vacanței de 
iarnă, unde a funcționat și 
o tabără specială de pregăti
re. Recent, un grup de tineri 
elevi petroșăneni s-au întors 
de la primul „exainen" com- 
pelițional din această capri
cioasă iarnă, pe oare, pare-se, 
l-au trecut sub bune auspicii.

Amănunt în legătură cu 
participarea la acest concurs 
am aliat din discuția purtată 
cu prol. Virginia Poterii :

— Întrecerea la care au 
participai 111 concurenți din 
Brașov. Sinaia, Predeal, Buș
teni. Miercurea Ciuc și Pe
troșani, dotata cu „Cupa spe
ranțelor", a avut loc la Si
naia, în 14 ianuarie 1973, pe 
pirtia de la Vîrful cu Dor. 
Lotul de schiori al școlii 
noastre a cuprins 14 copii, la 
diferite categorii do virstă.' E- 
voluțiiTc lor în cadrul acestei 
competiții de anvergură au 
lăsat o bună impresie, între- 
zărindu-se chiar posibilitatea 
.obținerii unor rezultate mai 

La unitatea nr. 18 cu autoservire din Petroșani. îndrumarea clientelei face parte 
din preocuparea permanentă a personalului magazinului

Foto: Ion LICIU

luni brigada cu material lem
nos însă, s-a cam ales lem
nul potrivit și a rămas cel 
gros și greu. Exploatarea pri
mește în prezent lemn sub
dimensionat pe care nu-1 poa
te folosi în camere. Distanța 
pentru aprovizionare nu e 
chiar 300 de metri...

— Dar^c respectată distanța 
prescrisă in foaia de acord ?

— N-am putut respecte 
prevederile. Am început mon
tarea unui funicular care să 
ducă lemnul pînă la gura sui
torului. fapt ce se Va resimți 
in aprovizionarea cu lemn. 
Bine-ar fi ca lemnul să ne 
fie adus în sector nu din 
pădure după ce a zburât de 
pe el cucul. Să-1 avem «depo
zitat în exploatare.

— Cu ajutorul conducerii 
sectorului !

— Desigur.
IOAN CARUNTU, șeful 

sectorului investiții : Deși 
sectorul și-a depășit sarcini
le, am avut două brigăzi, ce
le a lui Sandu Mihai și Sa- 
moilă Kovacs care au rămas 
în urmă. Prima brigadă a a- 
vut un loc de muncă cu con
diții foarte bune, dar nu și-a 
realizat sarcinile din cauza 
unei stări disciplinare slabe. 
Pe de altă parțe i s-a schim
bat calitatea explozivului iar 
norma, bineînțeles, a fost da
lă pentru altă calitate dc ex
ploziv. Cu aceasta a pierdut 
ol o jumătate din lună, însă 
în perioada cînd a lucrat la 
betonare a făcut greșeli de 
pantă și de direcție care au 
trebuit recuperate.

— De ce nu s-a schimbat 
și norma in funcție de noile 
condiții ? Prin locul lui de 
muncă n-a trecut nici un 
maistru, nimeni din conduce
rea sectorului să ia măsuri 
pentru ca greșelile să fie e- 
vitate ?

— Ba da. au trecut. Insă nu 
s-au luat la timp măsurile ne
cesare. Pentru aceasta maiș
trii au fost penalizați (dar 
numai maiștrii ? — n.n.).

Cealaltă brigadă a fost lip
sită din motive obiective de 
aportul șefului de brigadă. 
\u apărut nemotivatele, in

disciplina. Am numit un alt 
sef de brigadă și se pare că

(Urmare din pog. 1)

lume l,i viitoarele concursuri 
înscrise in calendarul coiwpe- 
tițional al anului curent.

— Dacă vreți să oniimerațl 
rezultatele obținute do elevii 
dv. ?

— Desigur. La categoria 
' opii III (născuți în 1963) 
Ileana Vladislav. la capătul 
unei evoluții spectaculoase, a 
reușit meritoria performanță 
dc o se clasa pe locul I-Il 
(cu 17"), la egalitate cu re
prezentanta elevilor din Miercu
rea Ciuc. La băieți, la a< e- 
eași < aleqorie, Doziderlu Ci- 
myn și Gheorghe Mathe au o- 
• upat locurile 7 și respectiv 
8. La categoria copii II, băieți 
(născuți in 1961-1962). Tosif 
Krachtus (locul III) și Emil 
Safta (locul 7) i la fete: Dori
na Pop. Enlkfi Peter șl Roza
lia Ecsell au ocupat, in ordi
ne, locurile 4, 5 și 6 ; la ca
tegoria copii I: (născuți în 
1939-1960), băieți: Franclsc 
Nemeș (locul 2) și Lorand Ba- 
lini (locul 15) ; la fete Neli- 
da Velcsov (locul 2), și Odllle 
Krachtus (locul 4).

Intr-adevăr, sini rezultate 
remarcabile, dacă avem în 
vedere numărul mare de parti
cipant! la acest concurs. Feli- 
citîndu-i pe micii schiori de 
la Școala sportivă Petroșani, 
ponilru comportarea avută la 
Sinaia, le dorim succese și mai 
mari în competițiile ce vor 
urma.

Ionel ȚABREA 

lucrurile merg spre bine.
PAVEL VITAN, șeful sec

torului HI :
S-a vorbit aici despre greu

tățile pricinuite de condiți
ile de zăeămînt. In prezent 
lucrurile merg spre bine și 
sînt convins că ne vom reali
za sarcinile lună de lună. A- 
vem însă greutăți foarte mari 
în aprovizionarea cu piese de 
schimb. E Un paradox. De o- 
bicei sectoarele sînt datoare 
la atelier cu piese. In mo
mentul dc față, însă, atelie
rul ne este dator cu două 
stele pentru transportor. Am 
dori să fim mai bine aprovi
zionați cu lemn și piese dc 
schimb de la atelierul nostru.

PAVEL LUCULESCU, ad
junctul șefului sectorului II : 
Problemele ridicate aici sînt

...Și conducerea exploatării
VASILE CIRIPERU, direc

torul exploatării :.
— Problema realizării pla

nului de către toate brigăzi
le este o preocupare perma
nentă. Aici văd eu o rezervă 
însemnată de creștere a pro
ducției. Și in acest început 
de an 63 la sută din brigăzi 
nu și-au realizat planul. Nu 
am reușit să creștem la ni
velul tuturor brigăzilor, și de 
aici în sus, responsabilitatea 
față de îndeplinirea planului.

Consider că, conducerile 
sectoarelor, deși 11 s-au dat 
indicații privind echitatea în 
stabilirea corectă a normelor 
de muhcă, fac greșeli. încurcă 
unele probleme, in sensul că 
nu stabilesc norma reală și 
n-o schimbă la timp în func
ție de condițiile concrete dc 
la locul de muncă. Exemple 
s-au citat aici. Cred că noi 
vorbim prea mult si întreprin
dem prea puțin ca să ridicăm 
nivelul șefului de brigadă la 
nivelul unui conducător al 
producției !

Avem multe necazuri și în 
ce privește organizarea și 
disciplina in interiorul brigă
zii. Avem .multe brigăzi și 
conduceri de sectoare care a- 
bia așteaptă cîte o defecțiu
ne ca să poată justifica fo
losirea ineficientă a timpu
lui de lucru. 

nou am vizitat cantina minei 
Lonea, care, de această dală, 
ne-a dezvăluit adevărata ci 
fată. Sala de mese nu mai 
era util dc primitoare «a pri
nt,i data, in rafturile maga
ziei se afla o cantitate în
semnat i d<' pline tare „ră
masă do ieri" — care proba
bil va fi pusă in pachetele 
do supliment (pentru râ tot 
nu se vedel), paharele erau 
întoarse cu gura in jos, în 
tiny <o șervețelele așteptau, 
impasibile în dulap noșliind 
(sărmanele) eă destinația lor 
osb' împlinita după o i urioa- 
să mentalitate a celor > are 
înțeleg civilizația de la nive
lul musafirilor în sus I

Ciorba merge și 
fără pătrunjel verde...

— Am mintal și în alte ora
șe la cantină, iar mîncaroa 
(trei feluri) era cu mult mai 
consistentă și la același preț 
- - ne-a mărturisit abonatul 
Dragoș Cristurean.

Bucătarul și administratoa
rea încearcă să se justifice: 
aprovizionarea cu zarzavaturi 
o facem dc la Gostat. Cînd 
aici nu se găsesc legume și 
zarzavaturi rezolvăm aprovi
zionarea cum putem și noi : 
ori prin împrumut de la o 
altă cantină, ori... facem apel 
la borcanele cu tocănița de 
legume. Această, cale însă, ne 
costă mai scump și în același 
timp mîncaroa nu-i la fel do 
gustoasă ca atunci cînd le
gumele sini proaspete.

înțelegem acum de ce me
niurile la cantina in cauză 
sînt inconsistente și de ce 
nu ajunge suma de 8 lei (a- 
tit costa numai prînzul) și 
pentru acoperirea costului a 
felului trei de mincare.

La întrebarea noastră, de 
ce la alte cantine pentru ace
eași sumă se mănîncă mai 
bine, ni s-a dat un răspuns 

juste. Lipsa de efectiv a con
dus la nerealizarea planului 
brigăzii lui Popescu.

— Dar plan i s-a dat și 
pentru oamenii pe care nu i-a 
avut ?

Abatajul a fost împărțit în 
două panouri dar au apărut 
unele dificultăți în luna de
cembrie și n-a putut să-și 
realizeze planul.

— Cu ce este vinovat to
varășul Popescu ?

IOAN ONUȚ:
Eu am o propunere. In zi

lei,' nelucrătoare să fie luate la 
rind, după grafic, util ijcle și 
să li se facă t,ot ce trebuie. 
N-o să stăm în fiecare șut 
din cauza defecțiunilor me
canice.

Cît privește desele defec
țiuni ale utilajelor, părerea 
mea este că nu se respectă 
tehnologia pentru folosirea a- 
ceslor utilaje de către mi
neri și nu se repară bine. A- 
cest sector mecanic nu este 
bine controlat și nu are sta
bilita cantitatea de muncă și 
răspundere ce-i cade în sar
cină. Trebuie să întreprin
dem măsuri pentru introduce 
rea acordului global
pentru ca toți cei ce concură 
la asigurarea condițiilor de 
lucru ale brigăzii din abataj, 
să fie interesați în obținerea 
de rezultate cit mai bune in 
extragerea cărbunelui. Va 
trebui să luam măsuri Ca să 
îmbunătățim calitatea i-epa- 
rațiilor în atelierele proprii 
dar, solicităm ca și LLU.M.P. 
și „UNIO“ Satu Mare să 
ne livreze piese dc schimb 
de calitate. Altfel le purtăm 
după noi prin galerii, um
plem minele cu fier și sporim 
numărul personalului auxi
liar.

Părerea mea este că e ne
voie de o preocupare mult 
sporită pentru creșterea res
ponsabilității fiecărui om în 
funcția sa, pe toată ierar
hia producției, pentru întări
rea disciplinei la nivel de bri
gadă, conducători tehnici și 
chiar la nivelul minei. 

tx's.itisl.ir âtor: probabil el se 
aprovizionează direct de la 
C.A.P. și astfel li costă mai 
puțin..

De la Anișoai.i Merca a- 
(lăm că această soluție pri
vind aprovizionarea a fost in 
viqoare și la Lonea cu mult 
timp in urmă, dar... omodi- 
tatea, bat-o vina, a interve

nit cu justificarea : că tre
buie timp, că trebuie mașină 
(pe care oricum o au de două 
ori pe săptămlna). S-a pro
pus chiar ca pentru rezolva
rea problemei verdețurilor să 
fie valorificat un loc viran 
de lingă cantină, să se facă 
cîteva straturi. Dar... trebuie 
săpat, trebuie un om care să 
îngrijească gradina. De ce să 
ne complicăm? Merge ea. 
ciorba, și fără pătrunjel ver
de...

EFERVESCENTA
In secția turnatorie a Uzi

nei de utilaj minier Petro
șani, demarajul în noul an 
de muncă evidențiază prime
le succese. Comunistul Petru 
Popa — un specialist al sec
ției — coordonează modela
rea formelor și lur narea in 
fiecare zi a cile două plăci 
de filtru pentru stațiile de 
limpezire a apelor reziduale 
ale preparațiilor de cărbuni. 
Pavel Chircea și colegii lui 
de. muncă se întrec >n arta 
modelării pămîntului pentru 
formele de turnare a roților 
de curea de mari dimensiuni. 
Topitorii Lazar Barna și Ni- 
colae Trif elaborează zilnic 
cîte trei șarje de fontă, iar 
Ioana Irod le-o -transportă cu 

SECȚIA DE DRUMURI ȘI PODURI DEVA
angajează urgent

pentru lucrările din cadrul lotului de drumuri Livezeni-Petroșani

£ TEHNICIAN CONSTRUCTOR

e TEHNICIAN MECANIC

0 TRACTORIST

© CONDUCĂTOR AUTO

Angajaților nefamiliști li se asigură condiții de cazare. 
Angajările se fac conform Legii nr. 12/1971.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.

Central» cărbunelui 
Petrușani

Baza de aprovizionare 
și transport Petroșani 
angajează prin concurs

& șef serviciu aprovizio
nare piese de schimb

© inginer principal electro
mecanic

• merceolog principa
• tehnician și tehnician 

principat electromecanic
Condițiile de angajare și salarizare sini cele

prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de 

la biroul plan-organizarea muncii al unității, strada 
Mihai Viteazul, nr. 3, telefon 406.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT, legitimație de serviciu Pe numele Filimon

Maria, eliberată de U.U.M, Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT, legitimație dc serviciu pe numele Tănase
Ion, eliberată de E. M. Paroșeni. O declar nulă.

în loc de justificări — 
o mină de gospodar

priceput I
Se pol remedia delii lentele

existente ta cantina minei Lo-
nco î Desigur și tatu c ura -
zilnic, sala de mese -a lie la
fel dc primitoare cum iiu gă-
sit-o la prima noastră vizitâ
(In ziua cind a avui introl).

Pentru Îmbunătățiri u rvi-
rli, amintim un ia înspre
bine dejn făcut: <imci:i .jarea
a două ghișee car< isigură
operativitatea servirii abona
Iilor ta orele aglomeraita. Cît
privește aprovizionarea. do
care se Icaqă nemijlocit și 
consistența hranei — se im
pune stringent mai mult inte
res din partea tovarășilor 
Ioan Pop administrator de 
<■ mtine din cadrul B.A.T., Ion 
Șllinca, președintele comitetu
lui sindicatului dc la E. M. 
Lonea și din partea serviciu
lui administrativ al minei.

Un gospodar mal puțin co
mod, priceput si preocupat, 
trebuie (și poate) să găseas
că soluția cea mai bună de 
aprovizionare, indiferent care 
ar fi sursa, astfel ineît nu o- 
dată, ci zilnic, hrana să fie 
consistentă. Cu „n-avem 
timp" și „n-avem mașină" 
sau alte justificări dc același 
gen, încă nu și-a potolit ni
meni foamea. Iar ‘abonațil can
tinei, minerii de la mina Lo
nea, vor — și trebuie să lie 
pe deplin satisfăcuți — hrană 
consistentă, servire civilizată, 
in loc de vorbe. Acest lucru 
să-l înțeleagă odată pentru 
totdeauna cei care au respon
sabilitatea coordonării activi
tății cantinei E. M. Lonea I 

podul rulant acolo unde este 
solicitată.

Un cuvin! de laudă merita 
și Nicolae Mocanu. împreună 
cu tovarășii lui, el se remar
ca îndeosebi prin buna fini
sare a pieselor turnate nece
sare pentru aparatele ce se 
confecționează în atelierul de 
automatizări.

După aprecierile veteranu
lui secției turnătorie. mais
trul Nicolae Căpraru. planul 
zilnic se realizează cu depă
șiri care ajung pînă la 10 la 
sută. Și aceasta ne dă certi
tudinea unor Izbînzi de viitor 
si mai mari.

Wilhelm LOJADI 
corespondent
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Lucrările sesiunii Comisiei
mixte guvernamentale

româno-franceze
PARIS 20 — Coresponden

tul Agerpres. Paul Diaconescu, 
transmite : Vineri, au continu
at lucrările celei de-a 5-a se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifi
că și tehnică. Lucrările sesiu
nii sint conduse de cei doi co
președinți ai Comisiei mixte. 
Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării și Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul e- 
conomiei si finanțelor.

In cadrul sesiunii, comisia 
a examinat stadiul îndeplinirii 
programului de acțiuni de co
operare prevăzute la sesiunea 
anterioară și activitatea desfă-

surată de comitetele și grupe
le mixte de specialitate.

Comisia a convenit asupra 
măsurilor necesare pentru ex
tinderea relațiilor comerciale, 
dezvoltarea cooperării econo
mice, industriale și tehnico-ști- 
ințifice și a stabilit noi acțiuni 
de cooperare în domeniul in
dustriei construcțiilor do ma
șini, chimiei, industriei minie
re, industriei siderurgice, pre
cum și în domeniul cercetării 
științifice.

In cursul zilei de vineri, to
varășul Manea Mănescu, 
președinte al Consiliului 
Miniștri, a avut o nouă 
nire de lucru cu Valery 
card d’Estaing, ministrul 
nomiei și finanțelor.

vi ce
de 
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Inaugurarea
de al doilea mandat

al președintelui Nixon
WASHINGTON 20 (Ager

pres''. — Sîmbătă, a avut loc 
la Washington ceremonia de 
inaugurare a celui de-al doi
lea mandat al președintelui 
Nixon. Cu acest prilej, preșe
dintele S.U.A. a 
diționalul discurs

Referindu-se la consolida
rea păcii în lume, Richard 
Nixon a apreciat că. 1972 este 
anul celor mai importante 
progrese înfăptuite în perioa
da postbelică spre o pace 
trainică în lume. In context, 
el a evocat, printre altele, vi
zitele sale la Pekin și Mos
cova. ca niște contribuții la 
promovarea unor relații noi. 
durabile între țările lumii. 
Președintele a reafirmat că 
S.U.A. își vor respecta an
gajamentele asumate prin tra
tat, respectând, totodată, „prin-

nici o țară nu are

rostit tra- 
inaugural.

cipiui că 
dreptul să impună cu forța 
altor țâri voința sau domina
ția ei". A trecut timpul — 
a spus președintele Nixon — 
and America făcea din orice 
conflict al unei țări propriul 
ei conflict sau din soarta o- 
ricărei alte țări, o răspunde
re proprie.

Referindu-se la 
din Indochina, președintele 
Nixon a afirmat că .cel mai 
îndelungat și greu dintre răz
boaiele Americîi se apropie 
de sfîrșit".

Astăzi, a spus el în con
tinuare. există posibilitatea de 
a se depune eforturi sporite 
pentru un învățămînt mai 
bun. o rețea sanitară mai bu
nă. locuințe si transporturi 
maj bune, un mediu înconju
rător mai curat.

războiul

Noi elemente în conflictul
anglo-islandez în problema

pescuitului
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Guvernul britanic a hotărât 
vineri să trimită remorcherul 
rapid .Statesman", cu un 
deplasament de 1 100 tone, în 
apropierea coastelor Islandei. 
unde se află 40 de pesca
doare engleze ținute sub ob- 
servatie strictă de forțele de 
coastă islandeze. Pescadoare- 
le respective au pătruns în 
interiorul zonei de pescuit a 
Islandei. extinsă la 1 sep
tembrie 1972 de la 12 la 50 
mile, măsură pe care Londra 
nu o recunoaște.

După reuniunea urgentă — 
ținută vineri, la Londra, cu 
participarea ministrului en
glez ai agriculturii, Joseph 
Godber. și a reprezentanților 
flotei de pescuit — s-a anun
țat că Marea Britanie nu 
intenționează să trimită în 
largul Islandei unități ale flo
tei de război, cum ceruseră 
în ultimatumul lor armatorii 
pescadoarelor din apele 
tuate în zona islandeză

si
de

pescuit. Intr-o declarație fă
cută ziariștilor, Godber a in
sistat în mod deosebit asupra 
faptului că „Statesman" este 
o navă civilă, și nu o navă 
de război. „Noi nu dorim să 
agravăm acest conflict", a a- 
dăugat ministrul englez. Pe 
de altă parte, Godber a lă
sat să se înțeleagă că, deși 
guvernul englez nu intențio
nează, deocamdată, să trimi
tă nave militare pentru a pro
teja pescadoarele, nu va e- 
zita să facă acest lucru, da
că va considera necesar.

„Statesman", care urmează 
să plece spre coastele Islan
dei, a primit indicații stricte 
de a se limita la acțiuni ca
lificate drept defensive. Alte 
măsuri de acest fel urmează 
să fie examinate în cursul 
săptămînii viitoare la Huli, 
unde se Va ține o reuniune 
cu participarea unor experți 
ai Ministerului Agriculturii, 
Marinei și reprezentanți a' 
flotei de pescuit.

I B O

Un interviu al ministrului de
externe al R S. Cehoslovace

i
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MEXIC.
IN FOTO: Una din cele mai frumoase străzi din Me

xico City. Paseo de la Reforma. Largă, cu 8 benzi de cir
culație și clădiri moderne pe margini, este străjuită de 
copaci și spații verzi.

PRAG A 20 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat a- 
genției C.T.K., Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afaceri
lor externe al R.S.C., a afir
mat că guvernul cehoslovac 
a luat cunoștință cu interes 
dc declarația guvernamenta
lă din 18 ianuarie a.c. a can
celarului Willy Brandl, în 
special de partea care se re
feră la relațiile R.F. a Ger
maniei cu R.S. Cehoslovacă 
și în oare se arată că rapor
turile dintre cele două țări ar

trebui reglementate pe calea 
încheierii unui tratat, astfel 
ca acordul de la MUnchcn să 
nu mai constituie o povară în 
relațiile reciproce. Partea 
cehoslovacă, a spus in conti
nuare ministrul, este dispu
să în orice moment să reia 
schimbul de vederi dintre de
legațiile R.S. Cehoslovace șl 
R.F. a Germaniei, care, la 
propunerea părții vest-ger- 
mano, a fost întrerupt în vara 
anului trecut,

Comunicat comun
chino-zairez

PEKIN 20 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă a difu
zat comunicatul cu privire la 
vizita președintelui Republicii 
Zair, Mobutu Șese Seko, în 
Republica Populară Chineză, 
efectuată între 10 și 28 ianua
rie.

„LA MOGADISCIO APA MAI ARE 
ÎNOÂ UN GUST SĂRAT"

Ziaristul austriac Mathias Berg a vizitat capi
tala Somaliei. Iată impresiile sale publicate în „Vol- 
ksstimme".
Și astăzi apa mai are încă 

un gust sărat. In capilala So
maliei, in al patrulea an de 
după revoluție, se intensifi
că eforturile pentru a se în
locui sacalele cu un sistem 
modern de alimentare cu a- 
pă.

Un suflu sărat străbate Mo
gadiscio ; orașul se întinde 
de-a lungul mării pe o dis
tanță de cițiva km. In fața 
caselor, de pe țărm se înal
tă stinci in mare. Aici, co
piii zburdă sau privesc na
vele din radă. Mai spre inte
riorul țării, oamenii de a- 
faceri italieni, cîndva stăpî- 
nii coloniali ai Somaliei, au 
clădit vile, au înălțat palate
le Băncii de Roma sau Băncii 
de Neapole, in vremuri 
care ei credeau încă că 
deține pe vecie puterea 
tară.

Omar coboară a mine 
strada 1 Iulie. Le-ți' de is
torie pe care m. > dă în 
cursul pLimbării nu poate fi 
mai suqestivă. La 1 Iulie 
1960, cînd Somalia a dobindit 
oficial independenta, însoți
torul meu era încă un . •-

țaș. Tatăl lui îi spusese că 
acum totul va fi mai bine, 
că acum băiatul va putea 
frecventa o școală. Și, în- 
tr-adevăr Omar a învățat. El 
a studiat matematica și a 
învățat italiana, care figu
rează și astăzi printre limbi
le oficiale, a învățat ulteri
or engleza și a studiat știin
țele naturii. EI a aflat insă, 
totodată, că, în cursul isto
riei sale de peste trei milenii

toarta] pe glob

în 
vor

în

și jumătate, Somalia â avut 
mulți stăpini străini — per
sani, sultanii din Mascat și 
Zanzibar, in sfîrșit italieni și 
englezi — și I s-a explicat 
de ce și astăzi apa are un 
gust sărat pentru majorita
tea locuitorilor din Mogadis
cio.

Pentru vizitatorii din Eu- 
i ■ - •'!. i ii !, sacagiul ambu
lant constituie o atracție fo- 
’ograii'-'i. Ei străbate străzile

. n r ’| . ui sau si vinde cu 
bidonul de tinichea un lichid

cu un oarecare gust de sare: 
apă de mare incomplet desa- 
linizată. Majoritatea celor cir
ca 250 000 locuitori ai capita
lei sint nevoiți să recurgă la 
serviciile sacagiilor sau la 
vechiLe fîntîni. Guvernul 
revoluționar al generalului 
Mohammed Siad Barre acțio
nează energic tocmai pentru 
soluționarea acestei proble
me,

Mogadiscio capătă un sis
tem central de alimentare cu 
apă, și în interiorul țării si
tuația în acest domeniu se 
va îmbunătăți ; pentru no
mazi se construiesc fîntîni 
absolut igienice.

„Sîntem o țară bogată locu
ită de oameni săraci", a spus 
întpo zi' șeful statului soma
lez, generalul Siad Barre. A- 
proape 80 ^ută din popu
lație este încă nomadă. ..To
tuși, atunci cînd pămin'ul 
nostru va fi cultivat in mod 
judicios", spune Omar, „cire
zile de vite vor fi îngrijite 
după metode moderne, și pe 
baza lor va funcționa o in
dustrie de prelucrare a pie
ilor, blănurilor și cărnii, se 
va arăta că eforturile noas
tre, pe care le depunem as
tăzi în programul nostru 
imediat, inițiază o a doua re
voluție în Somalia".

In pofida sistemelor lor 
sociale și ideologice diferite, 
China Și Zairul — se arată 
în comunicat — împărtășesc 
dorința de a-și dezvolta re
lațiile de prietenie și coope
rare pe baza principiilor res
pectului, suveranității și in
tegrității teritoriale, neagre
siunii reciproce, neamestecu
lui în treburile interne, ega
lității și avantajului mutual, 
coexistenței pașnice. Exami- 
nînd posibilitățile de dezvol
tare a cooperării chino-zai- 
reze în toate domeniile, re
prezentanții celor două țări 
au semnat 'Un acord de co
operare economică și tehnică, 
un acord comercial, un acord 
de principiu cu privire le 
deschiderea unor căi de co
municație aeriene Si mariti
me între China și Zair și au 
hotărît să-și intensifice schim
burile în domeniile științific, 
tehnic și cultural.

------ 4------
PARIS

O nouă întîlnire a 
perților 
Vietnam

delegațiilor R.D. 
și S.U.A.

20 (Agerpres).
la Saint-Nom-La- 

suburbie a capitalei 
,a avut loc o nouă 
a experților delega- 

Republicii Democrate

clzal că, de acum înainte, 
Zambia va utiliza căile de 
transport ai : țărilor vecine, în- 

■ osebi drumurile care duc 
spre porturile din Tanzania și 
Kenya.

„Cosmos

$ Președintele Zambiei, Ke
nneth Kaunda. a declarat că 
guvernul zambian a hotărit să 
nu folosească nici o cale de 
comunicație care trece pe te
ritoriul Rhodesiei. El a mențio
nat că această decizie va ră- 
mîne in vigoare xhiar dacă re
gimul rasist de la Salisbury 
va renunța la închiderea fron
tierelor cu Zambia.

Președintele Kaunda a pre-

„Vis-
apartinînd companiei 
European Airways 

unui

„PERSPECTIVELE PE ANUL 1373
ALE ECONOMIEI LIBANEZE"

(„L’Orient-Le Jour“)

PARIS 
Sîmbătă, 
breteche. 
franceze 
întîlnire 
țiilor 
Vietnam și Statelor Unite Ia 
Conferința cvadripartită de la 
Paris in problema vietname
ză.

Grupurile de experți 
fost conduse de Nguyen 
That, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. 
Vietnam, și, respectiv, de 
William Sullivan, subsecretar 
de stat adjunct al S.U.A.

544"

(?) Un avion de tip 
count", 
British 
(B.E.A.), aflat in cursul 
zbor de încercare deasupra re
giunii Perthshire (Scoția), a 
fost declarat dispărut. Legă
tura radio cu echipajul — doi 
piloți și doi mecanici de bord 
— s-a întrerupt, după ce a- 
vionul a decolat de pe aeropor
tul din Glasgow. Aparatele de 
zbor ale Royal Air Force, tri
mise in cercetare, au fost ne
voite să se întoarcă după scurt 
timp la bază, datorită condiți
ilor meteorologice deosebit de 
nefavorabile.

(Ager- 
i So- 

sa-

MOSCOVA 20 (
preș). — In Uniunea 
vietică a fost lansat 
telitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-544", menit 
să continue programul de

Fără a mai aștepta statis
ticile definitive privind rea
lizările / economice ale anului 
1972, se poate afirma că Li
banul a înregistrat în anul 
recent încheiat o expansiu
ne economică deosebită în 
principal datorită activității 
viguroase a trei sectoare 
cheie — al construcțiilor, cel 
bancar și, respectiv, cel in
dustrial. Cauzele succeselor 
dobîndite sînt destul de ușor 
de detașat: investițiile subs
tanțiale în ramurile econo
mice. precum și atingerea ce
lui mai rapid ritm de dezvol
tare. în raport cu anii tre- 
cuți.

Totuși, economia libaneză 
a fost destul de sensibilă ca 
urmare a existenței de lichi
dități, în special monedă a- 
mericană. Or, Libanul — ța
ră esențialmente importatoare 
de mărfuri — are o posibi
litate destul de redusă de a 
limita pe plan intern efecte
le unui vai mondial inflațio
nist singurele sale instrumen
te de luptă de care dispune 
fiind cele ale serviciilor Mi 
nisterului Economiei Națio 
nale Evoluția situației mone
tare trebuie să fie suprave- 

r>» viitor. In mr>d per
manent sî cu mai multă ri
gurozitate. In al doilea rind.

trebuie fixată o politică c- 
conomică și monetară globa
lă, care urmează să fie con
tinuu revizuită, pentru a pu
tea face față conjuncturii in 
continuă mișcare, uneori de- 
favorizantă expansiunii eco
nomice accelerate. Pentru 
1973, specialiștii libanezi pre
conizează măsuri capabile să

DIN PRESA 
STRĂINĂ

încorseteze cît mai strîns in
flația, astfel incit această 
piedică să poată fi surmontată 
intr-un viitor cit mai apro
piat.

Cercurile economice liba
neze consideră că succesele 
înregistrate în perioada anu
lui trecut nu trebuie să în
demne Ia o slăbire a simțu
lui măsurii în abordarea rea
listă a perspectivelor pe 1973. 
Astfel, în sectorul construcți
ilor, care a primit cca. 50 la 
sută din totalitatea sumelor 
investite in economie, succe
sele obținute au venit să com
penseze stagnarea activități
lor din anii trecuți. Perioada 
anului curent impune acestui 
sector Un ritm normal de

creștere, fără salturi specta
culoase.

Se așteaptă, de asemenea, 
ca anul 1973 să aducă și pro
mulgarea unor proiecte de 
lege care, de mai mult timp, 
fac obiectul unor susținute 
discuții preparatorii. Aceste 
proiecte de lege cu inciden
țe economice, monetare sau 
fiscale pot fi promulgate fără 
întârziere.

Analizînd actuala situație 
a ramurilor economice, spe
cialiștii libanezi consideră că 
economia țării a pășit bine 
in 1973. atrăgînd totuși aten
ția asupra problemei mone
tare. $i aceasta pentru că, 
deși moneda se bucură de o 
bună acoperire în aur și de
vize forte, puterea ei de cum
părare ne plan intern poate 
fi măcinată, cu atît mai mult 
cu cât există tendința ca ma
joritatea monedelor să „alu
nece" de la un an la altul. 
In acest caz, este vorba de 
măsuri care să o facă să se 
deprecieze cît mai puțin, 
pentru a putea fi asigurată 
dezvoltarea exporturilor in
dustriale și a turismului.

Libanul abordează. deci, 
anul 1973 cu atuuri puterni
ce pentru ca avîntul econo
mic să fie cel puțin la nivelul 
anului precedent.

© Chiar și locuitorii Oimia- 
konului — considerat polul fri
gului in emisfera nordică a 
planetei noastre — au fost ui
miți constatind că mercurul 
termometrelor a coborit la 
minus 64 de grade Celsius. De
și obișnuiți cu geruri de minus 
50 de grade pe o perioadă în
delungată a iernii, locuitorii 
acestui raion al lakuțiel sovie
tice nu-și mai amintesc de un 
asemenea frig. In centrul ad
ministrativ al raionului Oimla- 
kon. așezarea Ust-Nera. s-au 
înregistrat minus 62 de grade.

© Timpul se menține foar
te urii în întreaga Mare Bri
tanie. In Irlanda de Nord, i- 
nundațiile au provocat nu
meroase perturbații în trans
porturi. iar o serie de locuitori 
au trebuit să fie evacuați, în 
timp ce, in Scoția, o puternică 
furtună de zăpadă a îngreuiat 
activitățile curente. Numeroa
se activități sportive, progra
mate pentru sîmbătă, au fost 
afectate, iar o parte — anula
te.

g) Marina de război ecuado- 
riana a capturat pescadorul 
,,Ciudad de Panama", sub pa
vilion nord-amerlcan, care pes
cuia in apele jurisdicționale 
ale Ecuadorului, la 40 mile de 
coastele arhipelagului Galapa
gos — s-a anunțat, la Quito, 
intr-un comunicat oficial relu
at de agenția Prensa Latina.

Potrivit datelor furnizate de 
comunicat, in momentul captu
rării. la bordul vasului — ca
re aparține companiei „Carai- 
be Master Inc", din San Diego, 
California — se găseau 
mult de 50 tone pește.

mal

Redarțla șl administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon i 1662

GENEVA 20 (Agerpres). Eradicarea variolei în lume 
va putea fi realizată înainte de anul 1975, dacă actualele G* 
forturi vor fl contibuate In același rlUn — fie apreciază în» 
tr-un raport al Organizați' i Mondiale a Sănătății (O.M.9,) 
Constatind c3 proqrr">> le realizate în lupta Împotriva variolei 
sint „foarte încurajatoare". Consiliul Exenjtiv al OMS re
levă că în cfcteva țări a-iati<o și africane s-au înregistrat 
Încă în 1972 epidemii de variolă.

*
PARIS 20 (Aqcrpr<‘ ) < -I d- al 7-lea ..Tirg Internațio

nal al discului șl al editurilor muzicalo" se va deschide, as
tăzi, la Cannes, cu o pârlit ipare record: 650 de edituri din 
42 de țări, reprezentate do 4 500 de participanți. In cadrul 
Tîrgului vor avea loc și o serie de manifestări artistice, cu 
participarea invitaților din n’.ii multe țări ale lumii.

★
ROMA 20 (Agerpres). O bandă de răufăcători specia

lizați In furtul pieselor antice si al operelor do artă a reușit 
să sustragă 800 de monede din Muzeul localității Gela (Sici
lia). Patru dintre bandiți, mascați, au pătruns în muzeu în' 
cursul nopții și au imobilizat pe cei doi paznici, după care 
i-au închis într-un sarcofag. Monedele făceau parte dintr-un 
tezaur descoperit in 1966, intr-un templu grec din Gela și 
datau din secolele V și IV i.e.n., iar prețul lor este evaluat 
la 1 miliard și jumătate de lire italiene.

★
TOKIO 20 (Agerpres). — Producătorul japonez Yoshio 

Ko a anunțat că va oferi suma de 500 000 dolari pentru cap
turarea Iul „Nessie" — pretinsul monstru din lacul Lock Ness 
(Scoția). După cum a declarai Yoshio Ko, in vederea mate
rializării primei „tentative serioase", de a-l prinde viu pe ce
lebrul monstru din lacul scoțian, va II utilizat un submarin 
francez, echipat cu un radar și cu o armă care folosește pro
iectile anesteziante.

Se așteaptă ca, de data ar casta, să se confirme sau să se 
Infirme definitiv existgnța lui Nessie, care a atras pină acum 
numeroși turiști pe malurile lacului Lock Ness.

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). — Orașul Corumba, cu 
o populație de 60 000 de locuitori (situat pe malurile rîului 
Paraquay), și zeci de cătune din statul brazilian Matto Groso 
sînt complet izolate de ape, ca urmare a qravelor inundații 
provocate de ploile torențiale din ultima săptămînâ. In unele 
regiuni ale acestei zone mlăștinoase, apele au atins înălți
mea de peste șase metri. Autoritățile locale au anunțat că cel 
puțin un milion de vite sînt amenințate să moară de foame 
dacă apele nu se vor retrage în următoarele zile.

Intre timp, situația s-a ameliorat sensibil în regiunea de 
coastă a orașului Rio de Janeiro, unde creșterea apelor a 
fost deosebit de puternică în cursul zilei de miercuri.

D.

cercetare a spațiului cos
mic. Agenția Tass men

ționează că aparatajul ști
ințific instalat la bord func
ționează normal.

EIHEnin
CALENDAR
DUMINICA, 21 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,45 
și apune la ora 17,09. Zile 
trecute din an 21. Zile răma
se — 344.

LUNI, 22 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,45 
și apune la ora 17,10. Zile tre
cute din an — 22. Zile răma
se — 343.

EVENIMENTE

D IMINICA, 21 IANUARIE

© 1917 — S-a născut Mi
hai Dalea membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretarul 
Consiliului Național F.U.S. 
@ 1941 — A fost ucis de 
către legionari luptătorul 
comunist Constantin David, 
(n. 1908) © 1921 A fost con
stituit Partidul Comunist I- 
talian @ 1924 — A murit 
Vladimir Ilici Lenin (n. 22
IV. 1870).

LUNI. 22 IANUARIE

EVENIMENTE

9 1907 — A murit Vin- 
cențiu Babeș, avocat, profe
sor, ziarist și om politic, 
luptător pentru drepturile 
naționale ale românilor din 
Transilvania (n. 1821) ©
1905 — A izbucnit prima re
voluție burqhezo-democrati- 
că din Rusia.

FILME
DUMINICA, 21 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : A fost odată un poli
țist ; Republica ; Lumea ani
malelor , PETRILA : Casa de 
sub arbori ; LONE A — Mi
nerul : Toamna cheyenilor; 
ANINOASA: Felix și Otilia; 
VULCAN: Călăreții : LU-
PENI — Cultural : Aventuri
le unei prințese qermane la 
curtea Regelui Soare ; Mun
citoresc : Un candidat la pre
ședinție ; URICANI: 20 000 
de leghe sub mări.

LUNI, 22 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fugi ca să te prindă; 
Republica : Pero și prietenii 
săi; PETRII A; Casa de sub 
arbori ; I.ONEA — Minerul: 
Ora elefanților albaștri; A- 
NINOASA: Felix și Otilia ; 
VULCAN : Viața în doi ; LU- 
PENI — Cultural : Bărbați 
cumsecade ; Muncitoresc: Un 
candidat la președinție.

RADIO
DUMINICA, 21 IANUARIE

PROGRAMUL I: 6.00 Bule
tin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; 
8,00 Sumarul presei ; 8,08 
Ilustrate muzicale ; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor; 10,30 Succese ale 
discului ; 11,05 întâlnire cu 
melodia populară și interpre-

R. P. CHINEZA.
Replantarea membrelor rupte sau zdrobite era o proble

mă care solicita de mult atenția chirurgilor din întreaga lume. 
In urma cercetărilor și numeroaselor experiențe, medicii chi
nezi au obținut, nu de mult, o soluție foarte apreciată în a- 
ceastă privință. Noua metodă chirurgicală evită umflarea 
membrelor după operația de replantare, spasmele vasculare 
și alte simptome defavorabile care se pot ivi in urma inter
venției. Adoptată pe o scară largă, ea a dat rezultate excep
ționale astfel incit in prezent, pacienții care au fost operați 
și-au putut relua îndeletnicirea inițială în condiții normale.

In foto : Imagini ediiicaioare asupra metodei de replan
tare a membrelor accidentate, aplicate de medicii chinezi.

tul preferat; 11,35 Șlagăre 
de George Grigor iu ; 12,00 De 
toate pentru toți ; 13,00 Ra
diojurnal sport; 13,15 Tono- 
mat internațional ; 14,00
Unda veselă; 14,30 Estrada 
duminicală ; 15,00 Buletin de 
știri; 17,30 Azi în România; 
19,00 Radiojurnal; 19,15 Se- 
lecțiuni din operetele lui 
Loewe; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20,50 Muzică de dans ; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Panora
mic sportiv ; 22,30 Canțonete 
vocale și orchestrale; 22,50 
Moment poetic; 23,00 Mu
zică de dans; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03-6,00 Estrada
nocturnă ;

V
DUMINICA, 21 IANUARIE

8,15 Deschiderea omisiunii. 
Gimnastica pentru toți;

8,30 Cravatele roșii;
10,00 Viața satului :
11,00 Concert extraordinar, 

în interpretarea pianis
tului Valentin Gheor
ghiu ;

12,00 De strajă patriei ;
12,30 Emisiune în limba 

maghiară ;
14,00 360 de grade;
17,10 Film serial pentru tine

ret : Pierduți în spațiu. 
Episodul XIII — „Oglin
da magică" ; 
Avanpremieră ;
Cîntare patriei. Concurs 
coral interjudețean ; 
1001 de seri ;
Telejurnal;
Reportaj T.V. Metamor
foze pe Valea Gurqhiu-

17,55
18,00

19,20
19,30
20,10

lui;
20,30 Film artistic Floarea 

soarelui. Coproducție 
italo-sovietică ;

22,10 Intermezzo dansant;
22,25 Telejurnal;
22,35 Handbal masculin i Mi- 

naur Baia Mare — Stea
ua București (repriza a 
II-a).

LUNI, 22 IANUARIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba franceză. 
Lecția a 38-a ;

18,00 Căminul ;
18,40 Scena;
19,00 Săptămînâ în imagini;
19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal;

20,05 Prim-plan ;
20,35 Roman foileton i „Des

tăinuire". Episodul II i 
„Căsătoria";

21,25 Revista literară T.V.;
22.30 24 de ore. Contraste în 

lumea capitalului.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele ; Petroșani 4- 4 
grade ; Paring — zero grade.

Minimele î Petroșani — 1 
grad : Parîng — 2 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE i Vremea se 
menține închisă. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă 
de ploaie, iar la munte nin
soare. Vîntul va sufla slab 
cu unele intensificări din 
sectorul sudic.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


