
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA 1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe scriitorul italian Alberto Moravia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, sîmbătă di
mineața pe scriitorul și publi-

cistul italian Alberto Mora
via.

Lâ primire au participat 
tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu

Culturii și Educațieilui
Socialiste, și Constantin Mi- 
tea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
scriitorului italian un interviu 
pentru revista „L’Espresso".
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Solemnitatea decorării 

ambasadorului R. P. Chineze
AL COMITETULUI MUNICIPAL PETOOȘANI AL P U SI Al MSILIULUI POPULAI MUNICIPAL /a București

Cînd stau , combinele
sini scumpe!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, 
tele Consiliului de Stat, 
cadrul unei solemnități 
a avut loc

1 a înmînat
Hai-Fun,
Chineze la , ,
„Tudor Vladimirescu'

președin- 
în 

care 
sîmbătă dimineața, 
tovarășului Cian 

ambasadorul R.P. 
București, Ordinul 

i“' clasa

I, conferit pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Emil Bodnaraș, 
Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, Constantin Stătescu.

Erau de față membri ai 
ambasadei R. P. Chineze la 
București.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat 
pe ambasadorul R. P. Chine
ze, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cum s-au realizat
din planul tehnic

Sarcinile de plan la 
ducția de cărbune, la 
Vulcan ca și la celelalte uni
tăți miniere din Valea Jiului, 
cresc de la an la an. Este 
normal să fie așa — lărgirea 
continuă și rapidă a produc
ției materiale fiind principala 
cale de sporire a venitului na
țional, a bunăstării noastre. 
Faptul acesta poate avea loc 
numai pe seama unor înnoiri, 
a unor schimbări în măsură 
să elimine, din ce în ce mai 
mult, efortul fizic depus de 
muncitori și, în același timp, 
să asigure creșterea neconte
nită a productivității muncii

In acest sens, colectivul mi
nei Vulcan a beneficiat, per
manent și substanțial, în ul
timii ani de o îmbogățire a zes
trei de utilaj, de mare randa
ment, necesară în subteran la 
mecanizarea principalelor o- 
perații ale procesului complex 
de extracție. Scopul investiga
ției noastre efectuată aici a 
fost de a descoperi modul în 
care această zestre este valo
rificată, dacă este urmărită și 
asigurată folosirea la capaci
tatea maximă a utilajelor mo
derne ce se găsesc în dotarea 
exploatării miniere.

Iată cifrele' reprezentînd 
procentul de realizare a prin
cipalilor indicatori tehnici — 
eu referire la abataje — pen- 

perioada primului trimes- 
al anului curent: 
susținere metalică — circa 
la sută ;
tăiere mecanizată — circa 

63 la sută;
• avans mediu total abataje 

frontale — 85 la sută.
Din relatarea sintetică a 

datelor să desprinde uȘOr cdh* 
cluzia că principalii indicatori 
ai planului tehnic, excluzînd 
susținerea metalică, n-au fost 
realizați. Precizînd că în 
cursul acestui an nu au exis-

O sarcină de seamă a sindicatelor

pro- 
mina

ai
indicatorii

minei Vulcan
A apărut volumul
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Mina Dîlja, 8 mai 1973 
schimbul I. La dispecerul de 
serviciu se anunță : compre
sorul „L 100“ de la stafia 
principală a Încetat să func
ționeze. Printr-un alt telefon 
este anunfat șeful sectorului 
IV general, ing. Tiberiu Bin- 
dea. Cîteva dispoziții scurte 
și o echipă de lăcătuși sub 
îndrumarea maistrului prin
cipal electromecanic Rein
hold Knebel se prezintă la 
stafia de compresoare. Este 
în joc realizarea planului. La 
nivelul minei, volumul de 
aer comprimat produs este 
cu 100 mc mai mic în fieca
re minut. Aceasta cauzează 
perturbafii serioase în func-

Conștiin

ciozitate

I

i

I
I
l

țidtiarea utilajelor aefionate 
cu aer comprimat. Echipa de 
reparafii compresoare era pe 
deplin conștientă de necesi
tatea remedierii defecțiunii 
și restabilirii urgente a pre
siunii aerului comprimat în 
rețea. 'De aceea echipa de 
intervenfie a acționat rapid- 
Mai întîi a fost identificat 
locul, natura defecțiunii: piu
lița cu care se fixează pisto
nul de joasă presiune pe ti
ja de acționare. Defect de 
fabricație. Timpul a zburat 
repede, a venit schimbul. 
Echipa este înlocuită. Alt 
maistru principal electrome
canic, Petru Marcu, coordo
nează munca în continuare. 
Se verifică piesă cu piesă. 
După 60 de ore de lucru 
intens, în dimineața zilei de 
10 mai, la dispecer se anun
ță : compresorul „L 100" 
este pus din nou în funcțiu
ne. Raportează maistrul prin
cipal electromecanic REIN
HOLD
IOSIF PETRESCU, 
IMAN, IOAN 
CONSTANTIN SIRESCU, LU
CIAN DAVID, MARC 
MARC, sînt pe deplin sa- 
tisfăcufi. Au trecut încă un 
examen greu de specialita
te dar și de omenie. Condi
țiile pentru buna funcționa
re a utilajelor pneumatice 
din abataje și din întreaga 
mină, pentru realizarea pla
nului la extracția de cărbu
ne au fost astfel restabilite.

KNEBEL. Lăcătușii
TIBERIU 
ACHIM,

Folosirea completă și eficientă

a posibilităților de odihnă

și tratament pentru oamenii muncii
Datorită grijii permanente 

a partidului pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, an de 
an se realizează o seamă de 
măsuri pentru ocrotirea sănă
tății populației, - pentru, dez
voltarea și modernizarea ba
zei de tratament' și oditipă : 
Un număr tot mai mare de 
muncitori și alte categorii de 
salariați, împreună cu 
familiile lor, au asigurate 
condiții optime să-și petreacă 
concediul anual de odihnă în 
stațiunile balneo-climaterice

In acest domeniu, organelor 
și organizațiilor sindicale 
din întreprinderi și institu
ții le revine sarcina de a 
asigura folosirea integrală și 
cît mai eficientă a condi- 
ilor create, asigurînd trimite
rea- la odihnă și tratament 
a salariaților în raport cu 
numărul de bilete acordate.

Se 
prin
sindicatelor din 
anual își petrec 
stațiuni peste 5000 de locui
tori ai Văii Jiului.

Analizînd modul cum s-au

cuvine a 
locurile

sgiblinia că 
acordate 

municipiu, 
concediul în

• preocupat organul nostru și 
celelalte sindicate de folosi
rea locurilor pentru stațiuni 
repartizate, trebuie spus că 
preocuparea în această direc
ție nu a fost Ia nivelul cerin
țelor și posibilităților. Din 
această cauză în anul trecut, 
spre exemplu, nu s-au folosit 
395 bilete de tratament și 845 
bilete de odihnă. Nerealiza- 
rea panului de trimiteri la 
tratament și odihnă în anul 
trecut a cauzat două efecte 
nedorite: nefolosirea capaci
tății stațiunilor în tot cursul 
anului, iar sindicatele au plă- 

, tăt stațiunilor, conform con
tractelor încheiate cu între
prinderile balneare respecti
ve, sume care se ridică la 
peste 22 milioane lei la care 
sindicatele 
nostru au 
750 000 lei.

Cele mai 
fost restituite de sindicatele 
E. M. Lupeni, E. M. Petrila, 
Grupul de șantiere al T.C.H., 
E.M. Vulcan, I.G.L., I.I.L.,
Șantierul 71 construcții căi 
ferate, B.A.T., E.M. Paro- 
șeni și alte sindicate.

Cauzele acestor deficiențe

constau -în 
că depusă 
cale pentru popularizarea și 
repartizarea la salariați a 
biletelor, nerespectarea legis
lației privind planificarea și 
acordarea concediilor de 
odihnă, recomandările insufi
ciente și la un număr mic de 
stațiuni pe care le-au făcut 
salariaților medicii, necondu- 
cerea evidenței bolnavilor 
cronici și neurmărirea trimi
terii lor la tratamentul bal
near.

In acest an, prin măsurile

insuficienta mun- 
în grupele sindi-

din municipiul 
contribuit cu

multe bilete au
Tineri în 

schimb de
experiență

Carol LASZI.O 
maistru principal mina Dîlja

y

Azi, pe stadionul din Petroșani: 
U“ Craiova

SA TRIUMFE
SPORTIVITATEA!

...Azi, Jiul primește acasă 
replica liderului campionatului. 
Partida cu „U‘‘ Craiova va fi
- conform tuturor așteptărilor
- viu disputată. Oaspeții, o e- 
chipă matură, omogenă, în 
formație cu cîteva individuali
tăți de certă valoare, țintesc în 
acest an - favorizați fiind și de 
inconstanța veșnicelor rivale 
la întîietate - cucerirea titlului 
suprem. Jiul, după o suită de 
rezultate contradictorii, iși va 
apăra și de această dată cu 
îndirjire șansele. Confruntarea

de forțe va fi puternică. Se vor 
infrunta, după cum lesne se 
înțelege, două mari... dorințe. 
De o parte, o fierbinte dorin
ță de a-și menține poziția pe 
podiumul clasamentului („U" 
Craiova), de cealaltă parte, 
dorința de revanșă (să nu uităm 
că, în tur, Jiul s-a deplasat la 
Craiova ca... lider al diviziei 
A). Cine va ieși învingător ?

V. TEODORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

tat 
nei 
cele care pot influența acești 
indicatori) se înțelege că re
zultatul, nesatisfăcător, își are 
cauzele în interiorul unității, 
că este urmarea hefolosini în
tregii capacități a mijloacelor 
mecanizate din dotare.

Inginerul Nicolae Radu, di
rector adjunct cu dezvoltarea, 
ne-a făcut cunoscut că mina 
dispune de cinci combine de 
tăiere. Trei sînt, în momentul 
de față folosite. Dintre celelal
te două, una este în montaj 
Ia un nou front de lucru, iar 
cealaltă „își așteaptă ieșirea 
la reparații capitale". S-ar 
putea comenta mult asupra 
celor două combine nefolosite 
—, asupra necesității grăbirii 
montajului la cea dinții, pen
tru a se putea asigura intra
rea ei în funcție, ca și asu
pra scurtării termenelor de 
..așteptare" la reparații a celei 
de-a doua. Ne vom referi mai 
pe larg, însă, la faptul că, din 
diferite motive, în cursul pri
mului trimestru, și al lunii a- 
prilie din acest an, operațiile 
de tăiere cu o parte din com
binele în funcție, sau progra
mate a fi în acest stadiu, au 
stagnat.

Să luăm de pildă cazul sec
torului I al minei. „Din cauza 
schimbării fluxului de trans
port în sector s-au pierdut, 
numai în primele trei luni din 
an, peste 6 000 tone cărbune", 
ne-a relatat maistrul prinei- 
nal Li viu Popa, locțiitorul șe
fului de sector. Ca urmare, 
combina programată pentru 
panoul 6 a ..stat" în tot acest 
• imp, pînă la crearea liniei de 
âtâc, Neutilizâreâ, desigur ă 
avut efecte nedorite.

solicitări din partea mi- 
pentru noi utilaje (dintre

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Omagiu tovarășului Niculae Ceaușescu
Volumul care înmănunchia- 

ză semnele de dragoste, de 
prețuire față de conducătorul 
partidului și statului, cu pri
lejul sărbătoririi, la 26 ianua
rie 1973, a cincizeci și cinci 
de ani de viață și patruzeci 
de activitate revoluționară, a 
apărut simbătă în Editura 
Politică, înfățișîndu-se ca o 
vibrantă evocare a rezonanței 
pe care a avut-o in conștiința 
națiunii românești aniversa 
rea celui mai iubit fiu al po
porului nostru.

Biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, intitulată 
sugestiv : „Un om pentru oa
meni", deschide această suită 
a emoționantelor documente 
care au consemnat în slove 
dragostea, solidaritatea de 
sentimente cu care a fost și 
va fi înconjurat cel mai de

seamă reprezentant al țării, 
încrederea cu care o întreagă 
națiune urmează politica 
partidului, fapta cutezătoare 
de gîndire și acțiune a se
cretarului său general.

Cinstirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in cadru] 
ședinței comune a Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Cornii 
riist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de 
Miniștri, consacrată aniversă
rii, scrisoarea adresată cu 
prilejul acestui eveniment de 
către cele mai înalte foruri 
ale conducerii partidului și 
statului, cuvîntul de răspuns 
al secretarului general al 
partidului sint relatate în pri
mele pagini ale volumului, 
care poartă ca motto : Un vi
brant omagiu omului, revolu-

ționarului, patriotului, inter
naționalistului.

Document al gîndurilor și 
sentimentelor cu care poporul 
întreg a sărbătorit un om, 
un comunist, pe cel ce ilus
trează în cel mai înalt grad 
nobilele aspirații ale Româ
niei socialiste, al ecoului pe 
care l-a avut în străinătate 
aniversarea jubiliară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
personalitate prestigioasă a 
vieții internaționale, volumul 
omagial se înscrie ca mărtu
rie a istoriei timpurilor 
noastre, a dragostei și cinsti
rii de care se bucură, în țară 
și peste hotare, omul, bărba
tul de stat, comunistul care 
și-a făcut suprem ideal din 
slujirea cu devotament a 
partidului, a patriei, a cauzei 
socialismului și păcii.

♦

♦

în ziarul de azi

MAGAZIN

♦

Sesiunea Comisiei 
nomice a O.N.U. 
tru Europa 
Dezbaterile
mitetul pentru 
blemele sociale 
E.C.O.S.O.C.

din
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eco- 
pen-

Co- 
pro-

Evoluția situației 
Liban
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Luni, în cadrul emisiunii radio

„Ce e nou în orașul 
dumneavoastră 7

Mîine, la ora 19, pe programul III al studioului de radio 
București se transmite în direct emisiunea ,,Ce e nou în orașul 
dumneavoastră.?1' realizată în Petroșani. In cadrul ciclului tema
tic „In direct de la...", radioreporterii prezintă personalități ale 
orașelor care vorbesc despre cele mai semnificative polizări, 
evenimente sociale, economice, cultural-educative și din învă- 
țămînt, care au loc în viața tumultuoasă a localităților.

Gavrilă DAVID 
președintele Consiliului 

nicipal al sindicatelor
(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri, 28 de tineri uteciști de 
la preparația Lupeni au ple
cat cu un autobuz la Deva și 
Hunedoara în vederea parti
cipării la un schimb de expe
riență. Acesta constă în vi
zitarea termocentralei Mintia 
și purtarea unor discuții cu 
membrii comitetului 
al unității 
„Importanța 
bunelui energetic 
preparația Lupeni 
rea randamentului

Astăzi, duminică, 
la preparația Luperși se 
deplasa la C.S.
După ce vor vizita combina
tul, în cadrul unei întîiniri cu 
membrii comitetului U.T.C. de 
aici, se va discuta despre 
„Importanța încadrării căr
bunelui special pentru cocs in 
cerințele de calitate impuse 
de normele în vigoare" pre
cum și despre activitățile în
treprinse de comitetul U.T.C. 
de aici pe linia creșterii efi
cienței economice.

Schifnbul de experiență se 
înscrie în preocupările pentru 
înarmarea ut'ecișților cu cu
noașterea metodelor și for- 
njelor eficiente ale muncii po
litice în scopul mobilizării în
tregului tineret la realizarea 
’arcmilor de producție.

U.T.C. 
tema :

căr-
de

pe 
calității 

livrat 
în crește- 
uzinei". 
tinerii de

vor 
Hunedoara.

mi fie semnul lin, pe intinsele ape
...Ploua fără contenire. O ploaie re ce, de durată și de încercare a răbdării 

Apa pîrajelor dezlănțuite — ca un bivol negru, vorba unui confrate — înainta, în 
acea zi de 10 mai, cu repeziciune, devoratoare. în cartierele mai joase ale localită
ților noastre. . ... , ,Pe o asemenea vreme neprietenoasă, am fost solicitați să intervenim .. ba. ve
dem, să constatăm la fața locului — Ia Lonea, în colonia Petroșaniului, în cartierul 
Central al Lupeniului mai ales — cum ei, cetățeni ai orașelor respective au de su
ferit, în atari situații, de pe urma dezinteresului celor ce încearcă să-i convingă să 
se resemneze cu stoicism în fața unor realități evitabile, care se repetă de ani de 
zile. Și-am pornit fără a sta pe gînduri. De la Lonea, la Uricani... Jiul spumega 
furios. Viituri învolburate, străzi întregi inundate, lacuri în curți, oameni cu 
cuvinte usturătoare pe buze la adresa ce]Or ce-au uitat adevărata menire a cana
lelor de scurgere... Numai reprezentanți ai consiliilor populare, care măcar să... vada, 
dacă nu să dea o mină de ajutor celor ce încercau să abată drumul apelor nă
valnice, n-am întîlnit in drumul nostru prin cartiere de Ia Lonea la Uricani...

toate acestea, în cele ce urmează...

aceia care trag ponoasele. Deși 
albia Jiului putea fi adîncită, 
podul peste Jieț consolidat, 
canalele și gurile de canal pu
teau fi periodic curățite ; 
rește, pe vreme bună I 
cînd soarele dogorește și 
factorii răspunzători își 
mit.' deja gîndurile spre... 
maia, cine să se mai gîndeas- 
că la necazurile pe care le 
pricinuiesc eventualele ploi?

fi- 
Dar 
toți 
tri- 

Ma-

Urme care...
Dar, despre

mărul"
lipsea I

salva 1? ramin

Ploaia a venit pe neaștep
tate iar gospodarii care ar 
fi trebuit să ia de mult mă
suri pentru prevenirea inun
dării unor străzi și locuințe, 
sînt surprinși. într-o stare de 
contemplație. Cum insă doar 
de cîteva ori pe an munici
piul nostru ia cunoștință, din 
loc in loc, de năvala apelor, 
pericolul întreruperii traficu
lui rutier sau al inundării u- 
nor locuințe mai schimbă.... 
monotonia cotidiană.

Lonea oferă, anual, un pod 
peste Jieț gata să pornească 
în chip de plută, la Hellila 
cetățenii care locuiesc paralel 
cu Jiul, știu prea bine ce în
seamnă să te pomenești la 
miezul nopții cu apa vijelioa
să in casă, musafir nepoftit. 
I.U.M.P., mai zilele trecute, a 
fost din nou „mîngiiat" pe la 
poartă de apele lacului acu
mulat în stradă spre „plă
cerea" automobilelor și a pie
tonilor care nu avuseseră ins
pirația să pornească în oraș 
cu instrumente de plutit. Sau 
de zbor. Doar „salvamarul"

lipsea I Și totul din pricina 
unor guri „închise" de canal 
de pe strada principală, „să
tule" de pămînt și moloz, cînd 
hrana lor este doar apa. Pe 
străduțele lăturalnice trans
formate în afluenți ai „fluviu-

lui principal" nu sînt nici ca
nale, de scurgere a apei. De 
unde atunci guri ?

Deci, an de an, ba chiar 
mai des, ni se oferă asemenea 
priveliști care încă n-au 
mișcat" pînă acum decît

Strada Vasile 
întreaga ei por- 
piață la stadion, 

apă. „Dacia" îna-

Petroșani. 
Roaită. pe 
țiune, de la 
mustește de
intează greu, aruneînd jerbe 
reci pînă pe pereții blocurilor 
turn. Coborînd din străzile la
terale, apa se întinde în voie,

(Continuare in pag. a 3-a)
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Traseul de creastă

al Parîngului
Va adresez întrebarea, sti

mați cititori, cîți dintre dum
neavoastră, cei care străbateți 
zilnic strada principală a ora
șului și priviți din intimplare 
spre creasta impunătoare a 
Parîngului, a-ți parcurs-o și 
cu piciorul măcar o singură 
dată ?

Este aproape sigur că numă
rul acelora care ar putea răs
punde afirmativ, este mult prea 
mic față de accesibilitatea a- 
cestui traseu turistic, față de 
pitorescul său inegalabil și 
față de avantajele cu care în 
general practicarea turismului 
pedestru își recompensează 
adepții săi.

Din nefericire pentru toți 
acei care ar răspunde negativ 
la această întrebare, le este 
caracteristic un plus de como
ditate nefirească, neconformă 
cu viziunea a ceea ce ne-ar

place să putem spune despre 
toți locuitorii Petroșaniului : 
că sînt mari iubitori ai turis
mului.

Să parcurgem însă împreună 
traseul de creastă al Parîngu
lui, dialogînd despre frumuse
țile pe care le întîlnim la tot 
pasul, fie chiar și numai pen
tru faptul că se găsește atît 
de aproape de noi.

intr-adevăr, pornind cu ma
șina din centrul orașului, pu
tem parcurge cei 8 km pînă la 
cabana Rusu, în cel mult o 
jumătate de oră. Ne este sufi
cientă apoi încă o oră pentru 
a ajunge la cabana I.C.F., de 
unde putem spune că ne an
gajăm de fapt în prima parte 
a traseului nostru.

O precizare se impune însă 
de la început. Ceî care se ho
tărăsc să atace traseul de 
creastă, vor adopta din capul 
locului una din cefe trei va
riante posibile, pentru că în 
funcție de această opțiune vor 
trebui să-si drămuiască timpul 
șl eforturile.

Este vorba deci, fie de par
curgerea traseului de creas’ă. 
cu continuare spre lacul Cîl- 
cescu și cabana Obirșia Lotru
lui, fie coborirea de pe Vf. 
Mîndra în căldarea Roșiilor și 
apoi în șoseaua forestieră din 
Slivei, fie în sfîrșit reîntoarce
rea de la Vf. Mîndra, la ace
leași cabane I.C.F. și Rusu.

Prima variantă, de fapt cea 
care mi-am propus să v-o în
fățișez în aceste rîndurî, este 
marcată în întregime cu sem
nul bandă roșie și se efectu
ează de către turiștii cu o con
diție fizică medie, in cca. 
11-12 ore de mers. Pentru po
sesorii de corturi, această eta- 
nă se poate efectua în două 
semî-etcpe, poposind o noap
te pe malul lacului glaciar 
C'lcescu. unul din punctele 
culminante ale acestui itine- 
radu.

Dar să reluăm ascensiunea 
d» la cabano I.C.F., care poate 
constitui ea însăsi o horă de 
nlecore în traseu.

La început urcăm spre 
nord-est pe culmea goiu .. 
chiar în lungul pîrtiei mici de 
schi. După ce depășim limita 
superioară a pădurii, priveliș
tea se deschide mai cu seamă 
asupra vîrfului Cirja. Poteca 
trece apoi pe fața sudică a 
Vf. Parîngul Mic, ocolindu-i 
printr-un arc de cerc și iese 
ușor spre est, în creastă, de 
unde privim pentru prima dată 
în adînca și prăpăstioasa vale 
a Mijei. De aici direcția de 
mers se schimbă spre sud-est, 
menținînd linia de creastă spre 
Vf. Cîrja. înainte însă de a 
ajunge pe vîrf, avem de par
curs un urcuș pieptiș, panta 
îndulcindu-se apoi pe platoul 
ierbos al Cîrjei pînă în dreptul 
balizei care marchează altitu
dinea de 2 404 m.

Eforturile ne sînt răsplătite 
de panorama ce se deschide 
dintr-o dată și în fața căreia 
exclami fără să vrei : covîr- 
șitor I

Poteca coboară apoi spre 
sud pînă într-o curmătură plătă 
și continuă apoi cu mici dife
rențe de nivel să mențină a- 
ceeași direcție de înaintare. 
Se remarcă cu ușurință dife
rența de înfățișare a celor 
două versante ale crestei Pa
rîngului. In dreapta, panta este 
mai dulce și presărată de pa
jiști verzi ; în schimb în stînga 
se remarcă aspectul prăpăs
tios, sălbatic chiar, caracteris
tic marilor căldări glaciare din 
zonele alpine. Poteca devine 
uneori tangentă cu marginea 
pereților stîncoși, de unde, 
cu o firească reținere privim 
spre hăurile ce se deschid a- 
menințătoare sub noi. Trecem 
peste vîrfurile Stoeniței (2 410 
m) și Gemănării (2 432 m) apoi 
orientarea traseului suferă o 
schimbare spre est, conducîn- 
du-ne spre cel mai înalt vîrf 
al crestei : Vf. Mîndra sau Pa
rîngul Mare, cu o altitudine de 
2 518 m. Am mers pînă aici 
cca. 5 ore.

Turul de orizont din Vf. 
Mîndra, cuprinde aproape în
treg masivul. In zilele senine 
de toamnă, cînd vizibilitatea 
este perfectă, cu ajutorul unui 
binoclu bun. zărim sore sud 
o unduire arqintie a cărei de
numire. ooate n-o să credeți, 
es*e : Dunărea I

Coborîm brusc în șeaua 
Gruiul. urcăm apoi moderat 
sore vîrful cu același nume 
12 345 m) oe care îl ocolim De 
la sud si traversăm un alt vîrf. 
Pîclîsn (2 372 ml. aooi leșul 
(2 361 ml aiunaînd în șeaua 
Ghîaresuluî si lm»rlîaf dună 
rț(-porț *n T^înfa.
rî« 1‘nnn Vf. Cnn«;ta hiî Rus.

Dunfi o nî+îmn nrîv’re nrun- 
rntn SRCtnriiî qndir ni ma-
c’vuîuî. frnvprs^rn cănim P’cifrr» 

jungem la splendidul lac gla
ciar Cîlcescu (1 921 m). Efor
turile noastre sînt răsplătite 
din nou și nerezistînd tentației, 
ne așezăm pe iarba moale ce 
înconjoară lacul, pentru o 
scurtă tabără necesară mesei 
de prînz.

Ultimele 3 V2—A ore trec pe 
nesimțite și odată cu amurgul, 
ajungem în tinda cabanei 
Obîrșia Lotrului regretînd 
parcă ajungerea la punctul 
terminus al traseului nostru.

Aurel DULA

Un crimpei din traseul de creastă al Parîngului

REBUS ■ REBUS
ORIZONTAL : 1) Bate găuri...; 2) ...cu mîinile împreu

nate (mase, pl.)...; 3)... aproape de ort!... — In ruină! — Scit 
fîstîcit! ; 4) Măcar — Poet român (Gheorghe...) autor al poe
ziei „Fata minerului" ; 5) Uzina petrochimică Borzești — Le 
are artificierul ! — Metal! ; 6) Cu cărbune ! ; 7) Una încurca
tă ! — Cu nasul cam sus ; 8) A emoționa... 9) ...firele cu stru
guri... — ...Păstorite (mase) | 10) Neuniforme.

VERTICAL : 1) Mină cu eficiență 2) In partea de est 
a ei e țara noastră — începe mistria ! ; 3) Curg...—...prăpăs
tioși : 4) Meșter — Normă ; 5) Ține de ureche... — ...măsura 
la cărbune (pl.); 6)La-nceput rocă ! — Frate cu... bradul — 
Minerul ei; 7) împușcă fără pușcă ; 8) Ițit neclar — Stări e- 
motive; 9) Cu tendință expansivă ; 10) Sistem de abataje cu 
trepte.

Iulian IRIMESCU

Arborele electric
Recent, un naturalist indian a descoperit un arbore ale 

cărui frunze sînt încărcate cu electricitate. Arborele are o 
puternică atracție asupra acelor magnetice ale busolei, de Ia 
o distanță de 20 rn. Intensitatea încărcăturii. electrice a ar
borelui variază în cursul zilei și nopții: ziua este foarte pu
ternică iar noaptea mai slabă. Păsările și insectele nu se a- 
propie niciodată de acest arbore.

O metodă de diagnosticare 
a cancerului

magnetică pentru
Centură de siguranță

Masaka Matsubara (Spi- 
civil Kawagusi) a elabo- 
metodă de depistare a can-

Dr.
talul
rat o
cerului în fază incipientă cu o 
precizie de sută la sută, care

ȘTIINȚEI

. TEHNICIIautomobilist!
Un nou tip de centură 

siguranță cu cataramă magne
tică pentru automoblliști a fost 
pusă la punct de inginerul 
francez Jean Pal.

Principiul de funcționare es
te foarte simplu: el se bazează 
pe doi magneți care fixează cen
tura prin atracția exercitată u- 
nul asupra celuilalt. Rezistența 
lor combinată la tracțiune este 
de 2 tone.

Vehicul teleghidat
Un autovehicul greu de 22 

de tone, cu roți enorme, și te
leghidat prin radio a 
dezvoltat de tehnicieni în 
laborare cu specialiști ai
cietăiții pentru cercetări nucle
are din Karlsruhe. Acest bul-

fost
00-
So-

dozer este destinat folosirii la 
eventuale accidente în func
ționarea ’reactoarelor atomice 
precum și la transportul de 
material radioactiv. El a in
trat în funcțiune la centrul de 
cercetări nucleare al Republicii 
Federale Germania.

are la bază o injecție în braț, 
încă în 1946. dr. Matsubara 

a constatat că compoziția 
placentei se aseamănă cu cea 
a celulei canceroase, a extras 
din placentă un lichid, l-a con
centrat și la tratat cu agenți 
chimici pentru a obfine o sub
stanță care reacționează la pre
zenta cancerului.

Circa 0,2 cm3 de o asemenea 
solufie se introduce în ante
braț. După aproximativ patru 
ore, apare o umflătură roșca
tă. Dacă diametrul ei depășeș
te 26 mm, avem de-a face cu 
o boală canceroasă (reacția 
pozitivă), iar dacă acest diame
tru este mai mic de 24 
pacientul nu este bolnav 
cancer (reacția negativă).

După cum subliniază dr.
tsubara, metoda Iui este adec
vată pentru diagnosticarea în 
masă a formelor celor mai 
răspîndite de cancer, inclusiv 
cancerul stomacului și uteru-

mm, 
de

Mo-

CRONICĂ RIMATĂ I Autoportretul unui respon-

Una caldă, alta rece
Și iată, primăvara, ce-o așteptam să vină 
Sosit-a... pluvială, din nu știu ce pricină (!) 
Cu toate că motivu-i ar fi cam... plauzibil : 
Să spele cumsecade tot ce e prea... „vizibil" 
Eventual să facă... cu noi, asemănare 
Cu noi,'cei cu capricii, or, chiar cu fiecare... 
Că fiecare-n eu.i dispune de-un orgoliu 
Tușat însă cu grijă de „cel mai alb lințoliu" 
Cum ? Sintem chit la toate ? Deci, risc să n-am dreptate ? 
Păi ce folos, amice, că zilnic vii la șapte (!) 
Și tot privești cadranul, masori timpul cum trece 
Iar cînd te-apuci de lucru se face ora zece...
Apoi, către amiază, cînd e puțin căldură 
Ești mort de oboseală, de-atît... căscat de gură... 
Sau, la ce bun cînd spațiul cel verde l-ai săpat 
Și... a venit vecinul de-anume !-a călcat I 
Și ce folos că-o stradă e-atît de ordonată 
Cînd la un capăt zace o baltă cît mai lată ? 
Iar cînd o haină nouă, ce-abia ai îmbrăcat-o 
Cel cu mașina-n goană pe dat’ ți-a „renovat-o" 
Nu-ți vine „râu de baltă" și scapi din hățuri calmul ? 
Sau cînd, ca orișicare, vremea o-mparți cu calcul, 
Te duci la-alimentara și vezi scrise pe-o coală 
Din trei cuvinte-n fugă, majuscul, „caz de boală' 
Interesant e faptul cînd intenționezi 
Să faci un duș acasă, nu poți să te-mbăiezi... 
în schimb, cînd stai în stații, mașina ca să vină 
Faci dușuri reci de ploaie, deși n-ai nici o vină I

săbii de magazin.

I 
I
I 
I.

Iată cum primăvara ne pune la-ncercare 
Asemânînd capriciu-i și vremea schimbătoare 
Cu-ntreaga noastră fire atita de... diversă I 
Și-n noi, avem și soare și cîte o... aversă. 
Cu toate c-ar fi bine ca-n firea noastră, mare, 
Să fie numai zumzet, seninătate, soare...

SUCCES IN MUNCĂ (Criptografie : 2, fi, 10, 4, 2, 4,)

ÂQJBTTC'
APROPO DE „MINERI I “

REGELE COPACILOR
Ne-am obișnuit să spunem că baobabul este regele copaci

lor. Unul dintre cele mai mari exemplare — „în vîrstă" de 
4 500 de ani, cu o greutate de 200 de tone și înălțimea de 90 
de metri se află la Thipse.

In localitatea Ombalant (Africa de sud-vest), într-un 
baobab funcționează un oficiu poșt'al.

In urmă cu ani, baobabii erau un fel de busolă pentru cer
cetătorii din Africa. Aceștia au observat că păsările, își fac 
cuibul întotdeauna pe partea vestică a ramurilor baobabului.

Un paznic 
fricos

Frații gemeni Hipolito 
și Caslan Rodas din sa
tul Morazan ((Tegucica- 
lpa), în virstă de 103 
ani, au încetat din viață 
în aceeași zi Ia o mică 
diferență unuJ de altul

Noaptea tîrziu, o pariziancă 
a sunat disperată polifia ce- 
rîndu-i să vină imediat deoa
rece în casa sa s-a strecurat 
un hoț. „ Clinele meu, a mo
tivat ea, s-a trezit brusc, a 
început să tremure de frică și 
s-a ascuns în patul meu". Po
lițiștii au rîs, dar s-au depla
sat la adresa indicată. Și •— 
spre surprinderea lor — au 
prins intr-adevăr un hoț.

40 de limbi

de dicționare
Salvată de vis

Datorită unui vis, Marion 
Warren în Vîrstă de 34 de ani, 
locuind într-o mică localitate 
de lîngă Bristol (Anglia), se a- 
flă astăzi în viață. Ea urma să 
plece în Elveția Ia bordul u- 
n<ui avion „Charter" care s-a 
prăbușit în apropiere de 
Hochwald (Eveția). In ultimul

moment ea a renunțat la călă
torie și a vîndut. locul reținut 
la avion cu jumătate din preț.

După cîteva zile, ea a poves
tit cunoscuților că a renunțat 
la această călătorie datorită u- 
nui adevărat coșmar pe care 
l-a avut în noaptea precedentă 
zborului. Visam că mă aflu la 
bordul unui avion și că aces
ta se prăbușește într-o regiu
ne muntoasă — a spus ea. A 
doua zi am hotărît să renunț 
la călătorie.

Cetățeanul bulgar Sveioslav 
Kolev e considerat un feno
men. El cunoaște 40 de limbi, 
fiind în stare să traducă texte 
tehnice și literare din bulgară 
în aceste limbi și invers. Dis- 
punînd de peste J 000 de dic
ționare, el poate conversa a- 
tît în limba eschimoșilor 
șl în cîteva limbi africane 
totuși Kolev continuă să 
vețe...

< it
Si

in-

Șoareci și oameni

Desen de Zoltan KIRALY-JR.

Fin din... ziareI. 1R1NEL

Intr-un raport dat publicită
ții de Organizația Mondială a 
Sănătății se arată că, în pre
zent, există pe planeta noastră 
■mai mulți șoareci decît oa
meni. Datorită acestor rozătoa
re, anual sînt distruse 33 mi
lioane tone de produse agro- 
alimentare. In același timp da
torită șoarecilor numeroase 
maladii contagioase sînt tran
smise oamenilor. Deci, aten
ție la măsurile ce trebuie lua-

Criptografie: 6, 10, 1, 2, 8)

DEZLEGĂRILE CAREURILOR APARUTE 
IN PAGINA „MAGAZIN" ANTERIOARA

FILE DE ISTORIE — Orizontal : 1) Pașoptiste ; 2) Elo
giat — Al ; 3) Nec — Tunari ; 4) Ucis — N — Sia ; 5) MSA
— I — Acid ; 6) Bălcescu — E ; 7) Rne — Rc — Ta ; 8) Ad
— Abolită ; 9) Revoluții ; 10) Din — Sirenă.

MAI, LUNA FLORILOR — Orizontal: 1) Arghezi ■- 
Isac ; 2) Român — Șirato ; 3) Aman — Cazimir ; 4) Ga — Ilin
— S — To ; 5) Ons — Cronin — L ; 6) Nița — Ise — Apă ; 
7) Tacoi — Cută ; 8) Senin — Mu — Uni ; 9) T — Ed — 
Paler — N ; 10) Eri — Mugurași ; 11) Ia — Cosiță — Em : 
12) Nuferi — Aramă

Surpriză...
Olandeza Johanna I eewen 

turg Hordic a cunoscut în ziua 
aniversării venerabilei *ale 
vîrste de 106 ani, cea mai ma
re surpriză din viața sa. Prin
tre numeroasele mesaje de fe
licitare a găsit unul trimis 
din Rotterdam prin care părin
ții săi erau invitați să-și în
scrie fiica la școala comunală 
cea mal apropiată.

In cele din urmă totul s-« 
lămurit. Nu fusese vorba de 
o farsă, ci pur și simplu din
tr-o eroare administrativă anul 
nașterii sale fusese trecut 
1967 în loc de 1867.

UMOR•UMOR
! WESTERN Șl CUȘETE

* După proiectarea unui film 
îoarte prost, celebrul actor

David Niven se străduia să-l 
liniștească pe producător:

— Desigur că veți putea 
vinde acest western ! Este su
ficient să știți numai să trans
formați fotoliile de cinema în 
cușete !

UN „DUR"

In Matele Unite au Ioc dez
bateri' furtunoase în legătură 
cu noua „explozie demografi
că"... in rînd'ul animalelor de 
casă. In S.U.A., numărul lor 
a crescut pînă la 700 000 mi
lioane. S-a calculat că fiecă
rui ciupii îi revin cîte 22 cățel 
sau pisici.

In R.F. Germania reprezen
tanții societății pentru protec
ția animalelor vorbesc despre 
latura negativă a acestui fe
nomen : „La noi anual sînt 
asvîrliți în stradă 50 000 de 
căței și -35 000 de pisici". In 
Italia și Franța aceste cifre 
sînt și mai ridicate. Recordul 
în această privință îl deține 
Berlinul occidental. Acolo sînt 
înregistrați 136 000 de pisici 
și căței vagabonzi.

a 
in

Cu șase secole î.e.n., legis
latorul atenian Dracon (de un
de și epitetul „Draconic") 
formulat un cod de legi 
baza cărora orice greșeală tre
buia sancționată cu pedeapsa 
capitală.

— Pînă și cele mai mici gre
șeli, explica el, mi se par dem
ne de a fi pedepsite cu moar
tea. Cum aș fi putut găsi pe
depse mai drastice pentru cele 
mai mari greșeli ?

că minți cu u- 
este frumos... 
că nu vei maf

Oamenii de știință de 
Universitatea Austin au ela
borat o metodă de transforma
re a ziarelor vechi într-un in
gredient furajer nutritiv și i- 
noiensiv pentru vite. Prelucra
rea hîrtiei de ziar începe oda
tă cu spălarea în apă și apoi 
transformarea ei în pastă în 
care sînt „semănate anumite 
ciuperci". Ciupercile transfor
mă în 24 de ore această masă 
într-un produs gata pentru a 
fi folosit.

y
 EXEMPLUL PERSONAL

Tatăl este pe cale de a-șl 
mustra fiul :

— Am aflat 
șurință. Nu 
Să-mi promiți
spune decît adevărul I

Se aude soneria de la ușă.
— Deschide, zice tatăl... 

Dacă este mătușa, spune-i că 
nu sini acasă I

GiSCA ÎNGRIJORATA

Două gîște fac schimb de 
confidențe.

Ce mai faci 1 întreabă

Nu prea bine, răspunde 
cealaltă... Ca să-ți spun drept, 
am impresia că clocesc ceva 1
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Carnet cultural
Cind „stau 

combinele
Seară culturală la 

Vulcan
Consfătuire Expoziție

(Urmare din pag. 1)

Ieri dupa-amiază la clu
bul muncitoresc din Vulcan 
a fost organizată seara cultu
rală tematică, pentru activiș
tii culturali din grupele și co
mitetele sindicale din locali
tate. „Clubul stat-major al des
fășurării activității cultural- 
educative și centru al vieții 
spirituale a salariatilor" a 
fost tema luată in discuție. 
Acfiunea se înscrie ca o in
teresantă inițiativă in calen
darul cultural al municipiu
lui, pentru aflarea unor su
gestii valoroase și concentra
rea întregului efort cultural- 
educativ în jurul clubului. In 
continuare, pentru partici
pant! a avut loc un program 
cultural-distractiv.

In sala de festivități a clu
bului muncitoresc din Lo- 
irea este organizată astăzi, la 
ora 10, o consfătuire cu 
bibliotecarii și lucrătorii din 
rețeaua de librării a orașu
lui cu tema „Ce și cui ofe
rim cărțile, cum procedăm" 
Consfătuirea programată își 
propune să fie un util schimb 
de experiență menit să îmbu
nătățească stilul de muncă în 
activitatea cu cartea

In sala bibliotecii clubu
lui muncitoresc din Aninoasa 
se deschide astăzi, la ora 10, 
expozifia „Anul revoluționar 
1818". Expozifia cuprinde lu
crări literare ale unor parti
cipant! activi la organizarea 
și desfășurarea revoluției 
burghezo-democralice de la 
1848 din Țările Române, o- 
pere ale scriitorilor influen
țați de ideile mișcării revo
luționare, volume de referință 
istorică.

Spectacol pentru frun
tași în producție

Astăzi, ia ora 10, tor mat iile 
artistice de amatori de la Ca
sa de cultură din Petroșani ■ 
susfin un spectacol pentru 
fruntașii în producție de la 
întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani și de la mina 
Dîlja. In program taraiul 
și soliștii de muzică popula- . 
ră, brigada artistică de agita
ție, dansuri populare.

Soli ai cintecului și jocului 
maramureșan în Valea Jiului 

in cadrul turneului pe care îl .întreprinde in Valea Jiului 
ansamblul artistic profesionist „Maramureșul" din Baia Mare 
oferă publicului local un buchet din cele mai frumoase și alese 
cintece și jocuri populare de pe meleagurile maramureșene, un 
spectacol folcloric muzical-coregrafic intitulat „La vatra horelor 
străbune" pe care-l prezintă luni, 14 mai, ora 20, pe scena 
Casei de cultură din Petroșani.

iși dau concursul : tînăra și îndrăgita cîntăreață Angela 
Buciu. talentata solistă Titiana Mihali, reputatul și popularul 
cintăreț Nicu Moldovan, Titus Perșe, Viorica Groza, Alexandru 
Sindreșteanu mult îndrăgitul cuplu folcloric Ion și Ștefan Pe- 
treuș și sora lor Ioana, instrumentiștii Victor Negrea, Ionel Greere, 
Dumitru Dobrican, Gică Costache, Daniel Zamfir, și alți doinitori 
și rapsozi ai frumoaselor melodii, cu toții mesageri și soli ai 
cintecului și jocului popular de pe meleagurile maramureșene.

Același lucru și la sectorul 
II. „Trecerea de la panoul 2 
vest la panoul 4 ne-a ținut în 
loc. Apoi replierea liniei de 
atac în panoul 4 ne-a îngreu
nat din nou activitatea", ne-a 
comunicat inginerul Gheorghe 
Dinuță. O singură cifră expri
mă îndeajuns de bine modul 
în care au fost (ne)utilizate 
combinele : din abatajul 6 204, 
față de 8 000 tone cît au fost 
preliminate, s-au extras abia 
1 934 tone cărbune.

Și înțr-un caz, și în celălalt 
(am exclus situațiile în 
condițiile de tectonică 
„vinovate") utilaje de 
randament pentru care 
făcut eforturi valutare consis
tente, sînt imobilizate, nefolo
site. Fie că acestea „merg", 
fie că „stau", cheltuielile care 
s-au făcut pentru cumpărarea 
lor se recuperează în prea 
mică măsură. Ele nu se justi
fică, 
duce

Se 
liminarea grabnică a tuturor 
cauzelor care generează aceas
tă stare de fapt. Contribuția 
factorilor de decizie și urmă
rire care răspund de această 
activitate, consistenta lor par
ticipare la eliminarea unor 
astfel de situații, la îmbună
tățirea continuă a indicatori
lor din planul tehnic, trebuie 
să se facă simțită !

care 
sînt 

mare 
s-au

măsură. Ele nu se justi- 
decît dacă utilajul pro- 
cărbune !
impune, prin urmare, e-

O sarcina de seamă
a sindicatelor

(Urmare din pag.

ca

1)

luate s-a reușit 
prezent să nu avem 
bilet nefoloăit din seriile ex
pirate și la intervenția orga
nului nostru, Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. ne-a reparti
zat suplimentar față de cifre
le planificate un număr de 
bilete la stațiunile Techir
ghiol, Căciulata în pavilioa
nele construite de U.G.S.R.

Dat fiind faptul că în 
cursul lunii mai a-c. sindica
tele și grupele sindicale au 
sarcina de a nominaliza bile
tele repartizate pentru 
pe litoral și a acoperi 
rul de bilete acordaj 
mentar la Techirghiol
acest an și a face progra
marea salariaților pe pro
file de tratament' — odihnă 
la munte și odihnă la mare 
— pentru 1974, trebuia să se 
acorde o atenție deosebită 
acestei sarcini pentru ca ea 
să fie realizată cu toată res
ponsabilitatea și competența.

Pentru anul viitor sindi
catelor din municipiu li s-au 
repartizat 3785 locuri la 
tratament, 2075 locuri odihnă 
la mare, 500 locuri odihnă la

pînâ în 
nici un

odihnă 
numă- 
supli- 

pentru

munte, cu peste 1 000 locuri 
mai mult ca în acest an.

Pentru anul 1974, la fiecare 
sindicat, s-a repartizat nu
mărul de locuri pe profile 
de tratament, iar sindicatele 
vor repartiza biletele pe 
fiecare gru-pă sindicală în ra
port cu numărul de salariați, 
urmînd ca grupa sindicală să 
nominalizeze fiecare loc acor
dat pe membrii săi și famili
ile lor.

In Cazul că grupa sindicală 
și comitetul sindicatului va 
solicita mai multe bilete de
cît s-au repartizat, planul ce
rut . trebuie sg fie evidențiat, 
separat pentru a fi înaintat 
organului superior.

De subliniat faptul că atît 
programarea în limita planu
lui cît și suplimentările solici
tate trebuie să fie eșalonate 
pe toate lunile anului.

De modul cum sindicatele și 
grupele sindicale vor acționa 
pentru o programare cît mai 
apropiată de posibilitățile rea
le de folosire a biletelor și 
situația sănătății salariatilor, 
vom reuși- să» asigurăm I r-wui- 
ter ea un pi numqr. cjț mai ma-, 
re de oameni la stațiunile 
destinate refacerii și păstrării 
sănătății oamenilor muncii.

de
Valea 
Pești

SA TRIUMFE SPORTIVITATEA !
(Urmare din pag. 1)

(Uimare din pag. 1)

puțin timp pină 
generală a între- 
pînă cind ulti- 

re-

I 
I

A rămas 
la recepția 
gii lucrări, 
mul constructor se va 
trage de pe șantier, lăsînd 
beneficiarului o lucrare uni
că, de mare utilitate pentru 
municipiu, de o concepție 
ingenioasă și o execuție mă
iastră, o lucrare care a so
licitat mii de ore de mun
că, de eforturi creatoare.

Am ținut ca, din amonte, 
să imortalizăm pe peliculă 
imagini care nu vor mai 
îi văzute: batardoul, golirea 
de fund și chiar... barajul vă
zut în întreaga sa măreție. 
Căci, după acumularea de 
ape. privit din amonte, ba
rajul își va pierde această 
măreție pe care o va cîști- 
ga, în schimb, Iacul — o mi
raculoasă oglindă de cristal, 
făurită de om, în imensitatea 
codrilor și munților.

In primul rind, AM DORI SA 
CIȘTIGE FOTBALUL. FOTBALUL 
AUTENTIC ! FOTBALUL - SPEC- 
TACOL ! Disciplina, sportivita
tea deplină din teren - con
diție sine qua non și indicație 
de stringentă actualitate, reie
șită pregnant din Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului — 
nu poate fi lăsată pe un plan 
secundar. Cei ce vor umple 
pină la refuz tribunele stadio
nului „Jiul" așteaptă, din par
tea celor două combatante 
din teren, o disciplină exem
plară, sub toate aspectele, de 
respect față de coechipier ad
versar, arbitru și... spectator. In- 
cîntați de spiritul fair-play-ului 
de pe dreptunghiul de gazon, 
cei peste 10 000 de spectatori
- cit se scontează a fi pre- 
zenți la meci - iubitorii jocului 
cu Lalonul rotund își vor ma
nifesta in același mod sportiv
- sin tem convinși - simpatia 
față de formația preferată.

Azi, Jiul primește acasă re-

plica liderului campionatului. 
Partidă dificilă. Craiovenii vor 
fi însoțiți de o puternică 
„galerie". Să apreciem în a- 
cest fapt, al susținerii moralu
lui echipei lor, atribut de care 
dau dovadă în cel mai 
grad spectatorii, insuși 
pe care-I ocupă echipa 
Bănie în clasament 1 Nu tre
buie să uităm insă că, in urmă 
doar cu cîțiva ani, publicului 
din Petroșani i s-a decernat pe 
merit „Trofeul Petschowschi", 
trofeul celui mai sportiv oublic 
din orașele cu echipe de di
vizia A din țară. Acum, mai 
mult ca aricind, fotbaliștii Jiu
lui, cei pe care îi vom încu
raja loial, din toată inima, dar 
în limitele decenței, nu doresc... 
suspendarea terenului lor. 
Sînt sportivii noștri, alcătuiesc 
echipa noastră, a minerilor 
Văii Jiului - să-i lăsăm să 
joace aici, la Petroșani, pen
tru acest public care-i adulea
ză ; să favorizăm printr-o 
sportivitate deplină în tribune 
desfășurarea in cele mai opti
me condiții a meciului I Să-i 
încurajăm încontinuu, din pri-

înalt 
locul 

din

De pe

mul pină in ultimul minut de 
joc pe băieții noștri, pe Mul- 
țescu, Rozsnai și ceilalți, dar 
să le îngăduim să procedeze 
în aceeași manieră și celor 
careu încurajează pe Oble- 
menco, Marcu și Țarălungă. 
Așa este sportiv. Atitudinile 
incorecte, admonestările la a- 
dresa celor din teren, fluieră
turile, neprincipialitatea, lipsa 
de respect față de conducăto
rul partidei, de echipa vizita
toare, insultele la adresa spec
tatorilor oaspeți, corurile im
provizate care jignesc și retea
ză elanurile celor ce doresc să 
se întreacă cinstit, corect, spor
tiv pe gazon - nu au ce căuta în 
incinta stadionului „Jiul" ! Să 
dovedim o dată în plus că 
tocmai atunci cînd miza meciu
lui e mai mare, cînd dorința 
de victorie a echipei noastre 
favorite arde cu o vîlvătaie 
mai înaltă ca oricînd, noi spec
tatorii, știm să fim la nivelul 
confruntării din teren - ală
turi de ei 90 de minute - eta- 
lîndu-ne fără rezerve sportivi, 
tatea care ne caracterizează, 
arborind pe cel mai înalt ca
targ al stadionului stindarul 
întrecerii pătrunse de corecti
tudine - SPORTIVITATEA îidi- 
cată la rangul de principiu I

Să triumfe, deci, sportivi
tatea I

Pe dumnealui. Ștefan Stoi
ca, l-am adunat cu basculan
tă cu tot (31 HD 2249) de pe 
șosea, dinspre Uricani. L-am 
.adunat" pentru că de la 
roata din dreapta-spate ieșea 
un fum... Am îi vrut să-l în
trebăm dacă n-are nevoie de 
pompieri, ori și-a alimentat 
motorul cu cărbuni? Numai 
că dumnealui nu s-a lăsat și 
„a călcat mașina pe coadă" 
îără să țină seama că în 
localitate n-are voie să 
meargă decît cu 40 kilometri 
Ia oră. N-a permis în ruptul 
capului să fie depășit. O ți
nea ață pe mijlocul drumului 
și pe... stingă. In șantierul 
din curtea fabricii „Vîsco
za" i s-a înfundat... drumul. 
A ținut omul să aibă o foto
grafie lingă mașina din care 
ieșea fum. I-am făcut. Ce, e 
mașina lui? E a statului. 
N-are decît să ardă dacă... 
n-o îngrijește.

Ce-ar îi să-i „ardă" și lui 
Stoica Ștefan conducerea 
Grupului de șantiere „Valea 
Jiului" al T.C.H. o lecție s-o 
țină minte? Cît despre orga
nele de miliție, le furnizăm 
datele necesare - știe Stoica 
la ce folosesc Cele relatate 
s-au inlîmplat vineri, 11 mai 
a.c., pe porțiunea de drum 
de la intrarea în orașul Lu
peni pină în incinta fabricii

Urme care
ramin

(Urmare din pag. 1)

nestingherită, căutîndu-și za
darnic un sălaș în care să 
se aciueze. Ce-o fi cu gurile 
de canal ? Cine știe I Cert 
e că și-au dovedit încă o da
tă... slaba capacitate de a fi 
utile pentru că sînt 
In fața blocului nr. 
„Republicii", o gură 
refuză . să 
că' „hrana" __,__
borîtă de pe deal, aruneînd-o 
cu dezinvoltură în afară, pe 
artera principală a orașului...

Am fost chemați în „colo
nie". Tuburile de beton din 
care a fost construit podul de 
peste pîrîul din strada Fr. 
Engels sînt neputincioase în 
fața volburei apelor. „Pîrîul, 
de ani .și 
cum ne
Gheorghe Ghendel. nu e în
treținut". Stîlpii din lemn și 
bandajele au putrezit, malu
rile sînt surpate. Pîrîul are 
un perimetru mare de teren, 
de pe care își colectează ape
le. „Dacă s-ar totaliza — ne 
spune același interlocutor, 
preocupat pină la dăruire de 
îndreptarea „păcatelor" altora 
— cuantumul pagubelor pe 
care le face în fiecare an apa 
acest'ui pîrîu, sumele cheltuite 
pentru acoperirea acestor pa
gube ar fi arhisuficiente adîn- 
cirii și întreținerii albiei". A- 
fectată de neajunsurile aduse’ 
de apele acestui pîrîu e și 
stația C.F.R. Sume mari, a- 
flăm, au fost cheltuite în alți 
ani pentru înlocuirea balastu
lui îmbibat de noroi de pe cî
teva sut'e de metri liniari de 
cale ferată ! I.G.L.-ul, nu o- 
dată, a fost nevoit să subzi- 
dească case inundate de ape
le acestui pîrîu...

Dezinteres, total dezinteres ! 
Ce se 
pa la 
dări ?

mai
murdară

înfundate.
109 de pe 
de canal, 
primeas- 

co-

ani de zile, după 
spune pensionarul

așteaptă ? Să ajungă a- 
cineva „sus" la gospo-

n-o fi potop !
Ia Vulcan unde 
reușit... jocul.

...Ajungem 
ploii nu i-a 
Totuși, ca să fie în ton cu 
restul localităților, la Paro- 
șeni între mină și uzină apă
ruseră nu una (cum a mai 
fost) ci două băltoace ; peisa
jul era completat cu o casca
dă ale cărei ape nu-și mai gă
seau loc în rigolă, căci nu su
porta decît asfaltul. Și cînd 
te gîndești că n-a trecut mult 
timp de cînd pe acea porțiu
ne, s-a lucrat intens la cana
lizare. Se vede însă că s-a 
muncit prea la... suprafață.

Intrăm în Laipeni. Ne între
băm nedumeriți dacă nu 
cumva Jiul și-a schimbat al
bia pe artera principală. Nu, 
era alt „rîu“, mai scurt, doar 
pînâ la școala nr. 2. Această 
parte fiind mai joasă, dar 
mai ales lipsită complet de 
Îngrijire se „bucură" destul 
de des de apele sezoniere ; 
canalele de scurgere sînt atît 
de înfundate îneît, în capătul 
străzii Simiori Bărnuțiu am 
asistat la un fenomen ciudat 
— pe o gură de canal în loc 
să se scurgă puhoaiele, apa 
ieșea în stradă cu bulbuci.

Mai sus, tot la Lupeni, 
stația de autobuz Braia 
întîmpină „fluviul galben"
izvora din două surse puter
nice : una. pîraiele de pe deal 
formînd „rîul“ Liliacului

REDACȚIEI.

PETROȘANI - LIVEZENI

AȘTEPTĂM confirma
rea ORGANELOR VIZATE 
PE ADRESA

„Vîscoza “ (peste pasajul de 
cale ferată șoferul a depășit 
6 altă basculantă care se 
alia la controlul de poartă), 
in jurul orei 12,15. Autobaza T.A.

drumuri adunate

• Un vopsitor auto

Mica publicitate
VINO SKODA 1 000 M. B. stare bună. Str. Gelu nr.

12 Petroșani.

Angajează urgent

în 
ne 
ce

Condițiile de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

(alias Aleea liliacului) și cea 
mai sigură, gura de canal 
care, fie vreme rea ori bună, 
de mult timp (măsurat în 
ani) aruncă în stradă șuvoaie 
de apă. Tot de atîta timp gos
podarii orașului fac promisi
uni. Dar ce le pasă dumnea
lor ? Apa trece... Doar n-o fi 
potop I

Orașul Uricani încheie, e 
drept, mai puțin spectaculos 
suita .bălților răsărite, așa, 
parcă din senin. Aici doar 
strada principală, înainte și 
după exploatarea minieră, din 
pricina rigolelor neîngrijite, 
neadîncite e traversată de pî- 
raiele lăturalnice „furioase".

„Să fi venit 
cu barca!"

de că- 
(„Cio- 

..Mier- 
pentru 
masiv

...înaintăm, cu pași de pi
sică, ținîndu-ne de garduri, 
spre cîteva dintre străzile car
tierului ..Central" din Lupeni. 
Sîntem chemați aici de cetă
țeanul Anton Dobre. Străzile 
înguste, purtînd nume 
lătoare ale văzduhului 
cîrliei", „Rîndunicii", 
lei", „Cucului"), poate 
că atunci cînd plouă
doar pasărea cerului le poate 
traversa, ne aduc aproape 
imaginea... falnicei Veneții. 
„Să fi venit cu barca" — ne 
întîmpină cîteva gospodine ie
șite pe pragul caselor. Fotore
porterul, spre a putea imorta
liza pe peliculă — pentru cine 
trebuie să vadă — fidel, în
treaga suprafață a apelor, e... 
dus în spate spre un dîmb 
„cu vederi la mare" de cîțiva 
binevoitori... Oamenii, igno- 
rînd forța oarbă a naturii, nu 
stau cu mîinile în sin. încear
că să intervină. Străbat stră
zile. Ne arată locul... rigole
lor înguste, complet acoperite

de apă. Știu și locul gropilor 
existente pe străzi („Fii atent, 
vere, că acolo e o adîncitură, 
ai uitat-o, să nu te ia vîrte- 
jul!“). Cetățenii se miră de 
îndrăzneala noastră de a veni 
pe o așa vreme în cartierul 
lor și ne asaltează cu... obser
vații : „Dacă mai plouă un 
pic, din nou am apă în 
casă..." ; „Nimeni nu-și dă in
teresul pentru noi"; „Păcat 
de case, că sînt frumoase, dar 
ni le distruge în fiecare an...“; 
„Priviți ce e în curtea pluto
nierului de miliție Nicolae 
Medrea. Ca Ia Techirghiol!“;

„Podul de sub strada princi
pală e mereu înfundat. Habar 
nu au de noi! Gospodarii o- 
rașului n-au mai fost pe aici 
de ani de 
cern, să 
să ne 
păstuiți ai 
teptăm scurgerea apelor ? 
ce ...Urmăriți de 
«ce»-uri“, simțind aceste 
trebări reprobatoare pătrun- 
zîndu-ne mai adînc decît apa 
rece de sus, îi părăsim pe An
ton Dobre și pe megieșii săi, 
promițîndu-le sprijin, 
atît de 
cordat

.„Ce să fa- 
resemnăm, 

nă- 
aș- 
De 

..de 
în-

zile" 
ne 

considerăm 
soartei și să

Le e 
necesar... și trebuie a- 
odată!

Paza bună trece primejdia rea

■■

■

Am prezentat „cotele" vi
iturilor și bălților din Vale 
în ziua de 10 mai. In inter
venția noastră am întîlnit 
oameni în luptă cu apele 
dezlănțuite, oameni revoltați 
pe bună dreptate, căci lor 
le intră apa în casă, în 
curte, in grădină, pe stradă 
ori de cite ori sînt averse. 
N-am întîlnit însăp pe nici
unde, vreun gospodar al 
consiliilor populare... Lor nu 
le intră apa în casă. Să-i 
fi speriat stihiile ?

Ei, dar ce-a fost 
și n-au mai rămas 
inele noroioase, și

a trecut 
decît ur- 
neplăce-

rile pentru cei care au sim
țit belșugul de apă. Măcar 
acum după atîta vreme ba
nii alocați desfundării cana
lelor. reparației străzilor, 
consolidării malurilor unor 
pîriuri sau adincirii albiilor, 
să fie folosiți. Să se treacă 
imediat la acțiune, o nouă 
experiență nu mai dorește 
nimeni. Cetățenii ajutați de 
consiliile populare vor da o 
mină de ajutor pentru a e- 
vita alte inundații. Ne-au 
promis. Nu-i timp de pier
dut. Dacă pericolul momen
tan a trecut, ploaia, în a- 
ceastă perioadă, poate să re-

înceapă oricînd ; „paza bună 
trece 
timpul 
sufere 
tei și 
răspunzători, cărora se sub
înțelege, nici de această dată 
nu le-am relatat noutăți. Ei 
cunosc pe dinafară situația 
din localități. De ani și ani 
o cunosc. Pot întocmi o 
tă exactă fără să iasă 
casă. Poate le-a intrat 
obișnuință s-o privească 
sus, din afară, de pe piedes
talul înalt al celor ce... au 
„chestiuni mai arzătoare la 
ordinea zilei".

primejdia rea", E 
ca oamenii să nu mai 
din pricina neglijen- 
dezinteresului celor

har- 
din 

în 
de...

Atrage atenția salariaților din u nitățile sale că le revine obligația să 
cunoască și să respecte cu strictețe, în activitatea zilnică, normele de 
securitate și igienă a muncii, instru cțiunile referitoare la aceste norme 
și legislația muncii.

PENTRU A VA ÎNDEPLINI OBLIGA
ȚIILE DE SERVICIU IN DEPLINĂ SE
CURITATE A MUNCII ȘI A FI FERIȚI 
DE ACCIDENTE, RESPECTAȚI CU 
STRICTEȚE URMĂTOARELE REGULI :

— Să se folosească grilajul metalic și 
reductorul cu manometre Ia butoiul cu 
bere : nu se vor folosi butoaie care pre
zintă crăpături, iar barmana este obligată 
să verifice buna funcționare a tubului de 
bioxid de carbon.

— Depozitele trebuie să corespundă în- 
trutotul operațiunilor în flux continuu, 
care să permită executarea rapidă a des
cărcării mărfurilor, a desfacerii, stocării, 
reamhalării și expedierii lor.

— Vasele care au conținut vinuri tari sau 
rachiu să nu fie afumate sub nici un 
motiv , deoarece se pot aprinde vaporii 
de alcool, și da naștere la incendii și ac
cidente.

—■ Manipularea frigiderelor care nece
sită această operație să se efectueze nu
mai de către persoane calificate și care 
să cunoască bine modul de exploatare a 
instalațiilor și tehnica securității muncii.

— Este interzisă depozitarea diferitelor 
materiale și ambalaje pe dulapuri, vițri- 
ne, precum și pe celelalte spații frigorifi
ce.

— O ATENTIE SPORITA SE VA A- 
CORDA RESPECTĂRII REGULILOR 
MANIPULĂRII ȘI FUNCȚIONARII MA
ȘINII DE PREPARAT ÎNGHEȚATĂ. îna
inte de a o pune în funcțiune, mașina se 
verifică dacă dispozitivul de amestec este 
corect montat, dacă cazanul este corect 
instalat.

In timpul amestecării compoziției în
ghețatei, este interzisă introducerea dife
ritelor obiecte (lingurițe, scafe) în cazan.

— Spălarea paharelor este necesar să 
se facă cu apă caldă, după care să se 
clătească cu apă rece, așezîndu-se apoi 
într-o tavă avînd fundul perforat, ca să 
se scurgă apa de pe ele.

— In toate unitățile să se asigure o 
ventilație normală pe cale naturală, prin 
deschiderea ușii sau a geamurilor.

— In timpul iernii, grupurile sanitare 
trebuie să fie încălzite.

— La încărcatul și descărcatul butoaie
lor cu bere trebuie să se folosească pîr- 
ghiile înclinate pentru a nu fi trîntite, 
căci ar da loc la explozii. Sticlele cu bere 
nu trebuie ținute Ia soare (expuse la căl
dură). Interdicții la umplerea și manipulare" sifoanelor

— Vasele de amestec și expansiune, pre
cum și tuburile de bioxid de carbon vor 
fi prevăzute cu manometre și ventil de 
siguranță.

— Tuburile de bioxid de carbon goale, 
vor fi depozitate numai culcate.

— Tuburile prin care se face umplerea, 
așezate vertical, vor fi fixate de perete 
printr-o legătură cu lanț sau brățară me
talică.

— Operația de umplere, la orice presiu
ne, va începe numai după ce lucrătorii 
respectivi au fost instruiți și li s-au pus la 
dispoziție dispozitivele de protecție pre
văzute și numai prin folosirea coșului me
talic bine fixat de aparat cu diametrul și 
lungimea corespunzătoare sticlei care 
umple.

— Este interzisă depozitarea lăzilor 
sifon unele peste altele sau pe căile 
acces.

— La 
prinde 
gazoase 
nu se rupe sau desface din locul fixat, 
producînd astfel explozie prin cădere.

Aplicarea 
protecție a 
tății Ia locul 
tatea zilnică 
fiecărui salariat din 
iar împotriva celor care se abat de Ia 
aceste reguli se iau severe măsuri disci
plinare .

LUCRATORI DIN UNITĂȚILE T.A.P.L.! 
Respectînd normele de tehnica securității 
și protecția muncii, evitați orice fel de 
accident, vă puteți îndeplini în condiții 
optime sarcinile de serviciu.

se

cu 
de

va
apei

manipulare, sifonul nu se 
de maneta de evacuare a 
(dispozitivul metalic) pentru a

riguroasă a măsurilor de 
muncii și tehnica securi- 

unde se desfășoară activi- 
în întreprindere, revine 

unitățile T.A.P.L.
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Sesiunea Comisiei economice a OJLU. Dezbaterile
pentru Europa

S Dezbaterile generale în plen
# Activitatea din diferite comitete de lucru

GENEVA 12 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Problemele 
cooperării economice a state
lor din estul și vestul conti
nentului european se află, în 
continuare, în centrul 
terilor generale din 
celei de-a 28-a Sesiuni 
misiei economice a • 
pentru Europa.

Subliniind tendințele de 
destindere și consolidare a cli
matului politic favorabil unei 
mai strînse cooperări între 
țările europene, J. Szita, mi
nistru adjunct, șeful secreta
riatului pentru relații econo
mice internaționale de pe lin
gă guvernul R. P. Ungare, a 
relevat importanța crescîndă 
a negocierilor multilaterale, 
remarcînd, totodată, că „ele 
nu pot fi un substitut pentru 
contactele bilaterale", care 
constituie, încă, forma de bază 
a cooperării în numeroase do
menii. de activitate economică.

In intervenția sa, reprezen
tantul Statelor Unite, C. H. 
Phillips, a apreciat includerea 
problemei transporturilor pe 
lista de priorități a programu
lui de lucru al Comisiei. Pe
rioada de destindere promiță
toare pe care o trăim în pre
zent — a spus el — va per
mite acestui organism al Na
țiunilor Unite să-și găsească 
veritabilul său rol în coopera
rea economică a țărilor din 
această regiune.

Șeful delegației Olandei, 
H. Van Wijk, a făcut cunos
cut sprijinul deplin acordat 
de țara sa C.E.E., ca instru
ment central de cooperare e- 
conomică în Europa. El s-a

dezba- 
cadrul 
a Co-

O.N.U.

7 /

O

din Comitetul
pentru problemele

Tîrgul 
internațional 

al tehnicii

sociale al

ambasadorului IU1. Chineze
la București

(Urmare din pag. 1)

Român, al Consiliului de 
și al guvernului, și i-a 
multă sănătate și succes

pronunțat pentru examinarea, 
în cadrul Comisiei, a proble
mei transporturilor, protecției 
mediului și energiei, 
seama de relațiile 
dependente.

ținînd 
lor inter

Corespon-
Corneliu

GENEVA 12 — 
dentul Agerpres, 
Vlad, transmite : Concomitent 
cu ședințele plenare, cea de-a 
28-a Sesiune a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Euro
pa își desfășoară activitățile 
în cadrul diferitelor sale co
mitete de lucru. Comitetul se- 
sional, instituit pentru exami
narea activității organelor 
subordonate, a dezbătut acti
vitatea Comitetului lemnului, 
pe baza raportului prezentat 
de președintele acestuia, in-

I 
giner Nicolae Dumitrescu (Ro
mânia). Raportul a relevat e- 
voluția favorabilă a pieței eu
ropene a produselor lemnoase 
și a pus în lumină noile pers
pective de dezvoltare a econo
miei forestiere, în contextul 
sporirii preocupărilor de pro
tejare a mediului înconjură
tor. In cadru] discuțiilor, de
legatul român Ștefan Mașu a 
apreciat favorabil rezultatele 
obținute de comitet și a fă
cut o serie de propuneri le
gate de lărgirea preocupărilor 
acestuia în domenii de inte
res general, între care studiul 
producției, consumului, comer
țului de mobilier și a dezvol
tării cooperării t'ehnico-științi- 
fice și tehnologice între țări
le membre.

E.C.O.S.O.C

Convorbirile pe
Roșie între 

Sudul

linie de Cruce
Nordul și

Coreei
PHENIAN 12 (Agerpres). — 

Kim Tai Hy, conducătorul de
legației Societății de Cruce 
Roșie a R.P.D. Coreene parti
cipante la cea de-a 6-a ședin
ță a convorbirilor pe linie de 
Cruce Roșie între Nordul și 
Sudul Coreei, care au avut 
loc, recent, la Seul, a arătat 
că, pentru depășirea cîț mai 
grabnică a neînțelegerii și

neîncrederii între Nord și Sud 
și crearea unei atmosfere de 
înțelegere și uniune naționa
lă, este necesară reducerea 
încordării și eliminarea stării 
de opoziție militară dintre 
nordul și sudul Coreei. Elimi
narea acestei stări — a rele
vat el — ar permite avansa
rea nestînjenită a convorbi
rilor pe linie de Cruce Roșie.

WASHINGTON 12 — Cves- 
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
încheierea unei convenții in
ternaționale privitoare la a- 
partheid și elaborarea unui 
plan de acțiune. pentru com
baterea rasismului și a discri
minării rasiale formează, în 
prezent, obiectul unor dezba
teri aprofundate în comitetul 
pentru problemele sociale al 
E.C.O.S.O.C.

Prezentînd poziția țării 
noastre față de aceste proble
me, delegatul român, Nicolae 
Ropot'eanu, a declarat că Ro
mânia sprijină cu consecven
ță adoptarea de către Națiu
nile Unite a unei convenții vi- 
zînd reprimarea și pedepsi
rea crimei de apartheid. Ro
mânia condamnă cu hotărîre 
polit'ica de apartheid a regimu
lui din Pretoria, respectă cu 
strictețe toate rezoluțiile în 
materie adoptate de O.N.U 
și acordă 
mișcărilor 
nală din 
lupta lor 
lismului și a rasismului și, în 
același timp, își extinde legă
turile strînse cu statele afri
cane ale căror obiective pri
mordiale sînt consolidarea in
dependenței lor și eliminarea 
rămășițelor dominației colo
niale pe continent'.

Elaborarea unei convenții

a- 
o 

măsură importantă și eficien
tă pentru combaterea acestei 
politici anacronice, a spus de
legatul român, pronunțîndu- 
se pentru adoptarea, încă la 
această sesiune a E.C.O.S.O.C., 
a textului proiectului de con
venție, pentru a putea fi re
comandat aprobării sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., 
care începe la 18 septembrie 
a.c.

internaționale în problema 
partheidului ar constitui

BELGRAD 12 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morco- 
vescu, transmite : La 12 mai, 
la Belgrad a fost inaugurată 
cea de-a 17-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional al tehnicii, 

expun produsele 
Și

la care își
735 firme din Iugoslavia 
17 din străinătate.

Pentru a doua oară conse
cutiv, la această manifestare 
internațională participă și ța
ra noastră : pe o suprafață de 
aproape 500 metri pătrați sînt 
expuse utilaj electronic, e- 
lectric, compresoare, autobas
culante DAC, echipament de 
frînă pentru locomotive Diesel 
hidraulice, tractoare, autotu
risme, utilaj forestier, pre
cum și machetele unor utilaje 
complexe.

nist 
Stat 
urat 
in întreaga sa activitate.

„Acordarea acestui ordin al 
Republicii Socialiste România 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este o expresie 
a relațiilor bune, de prietenie 
dintre partidele și țările noas
tre și, totodată, o apreciere 
din partea noastră pentru ac
tivitatea pe care a depus-o 
tovarășul ambasador, întregul 
colectiv al ambasadei, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre".

Mulțumind Consiliului de 
Stat al României, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ambasado
rul Cian Hai-Fun a apreciat 
că : „Acordarea înaltei distinc
ții este nu numai o cinste per
sonală, dar și o expresie a 
prieteniei frățești dintre Parti-

dul Comunist Chinez și Parti
dul Comunist Român, dintre 
Republica Populară Chineză 
și Republica Socialistă Româ
nia, dintre popoarele chinez 
și român".

In același timp ambasadorul 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate și viață lungă, iar 
poporului român să obțină, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, noi succese 
in opera de construire a so
cialismului, pentru înflorirea 
și prosperitatea României. El 
a încheiat: „Fie ca prietenia 
dintre cele două partide, 
țări și popoare ale noastre să 
trăiască veșnic !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut cor
dial cu ambasadorul Cian 
Hai-Fun și ceilalți diplomațl 
chinezi.

I Cîmpiile

Evoluția situației din liban

sprijin multilateral 
de eliberare națio- 

Africa de Sud în 
împotriva colonia-

BEIRUT 12 — Corespon
dentul Agerpres, Crăciun Io- 
nescu, transmite : In Liban a 
continuat, sîmbătă, procesul 
treptat de reinstaurare a cal
mului, în pofida uiior inciden
te sporadice, înregistrate în 
nordul țării. Aeroportul inter
național Beirut a fost redes
chis traficului, iar portul . — 
unde activitatea a fost re
luată încă de vineri — func
ționează normal. Toate maga
zinele din capitală și-au re
deschis porțile, iar orașul își 
recapătă, treptat, aspectul a- 
nimat de mai înainte. Inter- , 
dicțiile de circulație au fost, 
de asemenea, suspendate în
tre orele 8 și 19 (ora locală).

Patrulele 
lestiniene 
tele strategice ale 
pentru a face ca încetarea fo
cului să fie respectată cu stric
tețe.

Potrivit unui bilanț provi
zoriu, pierderile înregistrate 
în cursul incidentelor se ri
dică la 195 de morți și 520 de 
răniți. Un comunicat difuzat 
de U.N.R.W.A. (Oficiul Națiu
nilor Unite pentru ajutorarea 
refugiaților palestinieni) anun
ță că ciocnirile de la Beirut 
și din alte localități s-au sol
dat cu 50 de morți și cu 130 
de răniți în rîndurile popu
lației civile palestiniene.

mixte libanezo-pa- 
veghează în punc- 

capitalei

Mario Zagari, membru al
Direcțiunii P.S.I., despre 
însemnătatea apropiatei 

vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Italia
Apropiata vizită a președin

telui Consiliului de ătat al 
României, tovarășul rvicolae 
Ceaușescu. in Italia, se va des
fășura. ;ntr-un moment roarte 
important în care situația in
ternațională este in piină e- 
fervescență - a declarat J*1a- 
rio Zagari, membru al Direcți
unii Partidului Socialist Itali
an, într-un interviu acordat 
unui redactor al Agerpres. Vi
zita - a subliniat in continuare 
oaspetele - va ocaziona 
examen profund și intens 
marilor probleme, care
astăzi înaintea conducerilor 
partidelor și țărilor noastre.

Deși România și italia apar
țin unor sisteme politice dife
rite, există multe puncte de 
contingență în aprecierea ma
rilor probleme internaționale, 
in rindul cărora se află și pre
gătirea și desfășurarea Con
ferinței securității europene, 
pe care o considerăm o ocazie 
importantă, ca toate 
independent de forța și 
rimea lor, să contribuie 
alizarea unui climat de
tindere, de înțelegere, ce nu 
poate fi creat decît cu con
cursul tuturor.

Reliefînd apoi alte dimensi
uni ale însemnătății vizitei in 
Italia a șefului statului român, 
oaspetele s-a referit in acest 
context la relațiile dintre cele 
două țări. Prietenia între Ro
mânia și Italia - a spus el - 
este tradițională. Amindouă

un 
al 

stau

Chinei Populare

Cel mai mare post co
mercial de televiziune din Ja
ponia, „Tokyo Broadcasting 
System" (T.B.S.), a prezentat 
pentru prima oară telespecta
torilor niponi, în două emisi
uni, un număr de ii românești 
expuse Ia Tîrgul din Tokio de 
întreprinderea de comerț ex
terior ICECOOP.

4b Guvernul Italiei, a apro
bat, vineri, un program al 
societății „FIAT“ privind alo
carea a 270 000 milioane lire 
italiene pentru construirea a 
două noi uzine, extinderea u- 
nor unități productive existen
te și modernizarea lor.

4b Agenția de presă „Elibe
rarea" informează că, în peri
oada 2—9 mai, aparate de zbor 
ale S.U.A. și saigoneze au e- 
fectuat, în mod repetat, zbo
ruri de recunoaștere și bom
bardamente asupra unor zone 
eliberate din provinciile Tay 
Nihn și Binh Long.

I
I
I

4^ Guvernul chilian a hotă
rî! să treacă în proprietate de 
stat compania particulară 
„UIT", specializată în dome
niul transportului în comun. 
După cum a declarat vicepre
ședintele „Corporației pentru 
dezvoltarea producției"
(CORFO), această măsură se 
înscrie într-un program global 
al guvernului privind mărirea 
și diversificarea ariei proprie
tății de stat.

I

De la înălțimile amețitoare 
din vest', relieful coboară lin în 
partea răsăriteană și formează 
cele trei cîmpii principale ale 
Chinei, legate între ele: cîmnia 
de nord-est, cîmpia de nord 
și cea de o parte și de alta 
a cursului mijlociu și inferior 
al fluviului Iangțe. Fiecare din 
ele au suprafața de peste 
300 000 km2 sau în procente 12 
la sută din teritoriul țării.

Cîmpia de nord-est sau 
cîmpia Sunghua-Liaoho are 
ca origine aluviunile depuse 
de rîul Sunghua și 
tului său Nunkian 
de nord și Liaoho 
La vest cîmpia de 
mărginește cu marele munte 
Khingan, Ia nord cu munte
le Khingan cel scund, iar la 
est cu Munții Cianpai. Altitu
dinea, în general, sub 200 m, 
clima umedă și semiumedă, 
solul fertil din această zonă 
temperată creează condiții fa
vorabile pentru cultivarea și 
obținerea unor recolte bogate 
de soia, sorg, grîu, sfeclă de 
zahăr, cînepă. 
re, aici au fost 
meroase ferme 
cîmpia Sankian 
ența rîurilor Sunghua, Heilun 
și Usuri, a fost supusă desțe
lenirilor, transformînd „marea 
regiune de pustiu din nord"

ai afluen- 
în partea 
din sud. 
nord se

în „marele grînar nordic", 
care are o suprafață de pes- 

un milion trei sute de mii 
ha. Cîmpia de nord-est es- 
totodată, o importantă ,ba- 
industrială, cu o dezvolta

tă rețea de căi ferate și șosele. 
Cîmpia de nord se întinde 

pe cursul inferior al fluviului 
Galben. La vest este străjui
tă de Munții Taihan și dealu
rile provinciei Honan, la nord 
de Munții Ienshan, iar la 
sud-vest de -dealurile care des
cind din munții Tapie. In pro
vinciile Kiangsu și Anhuei, 
cîmpia are o înălțime de a- 
proape 50 m și este formată 
din depunerile aluvionare ale 
fluviilor Galben, Huai și Hai
ho. Fluviul Galben o împarte 
în cîmpia Huanhuai și Hai
ho, unde se află și orașul Pe
kin. După ce scapă de strîn- 
soarea munților și dealurilor 
din Shansi și Shensi, fluviul 
Galben își domolește cursul, 
odată ce intră în cîmpia de 
nord, unde. lasă marile canti
tăți de aluviuni cărat'e pe su
te de kilometri. Aceasta face 
ca albia să se ridice în fiecare 
an, iar oamenii muncii 
n.ezi au ridicat pe ambele 
luri diguri de piatră și 
mînt de peste 10 m. In 
cut, cu o precizie deosebită, 
la fiecare doi-trei ani aceas
tă cîmpie era inundată de do-

te 
de 
te, 
ză

uă ori. Lucrările de hidroame
liorații dirf ultimii ani execu
tate de către zecile de milioa
ne dfe țărani au „temperat" a- 
pele fluviului.

■„Fluviul Huai trebuie stru- • 
nit", „activitatea pe fluviul 
Galben trebuie să fie făcută 
bine", „fluviul Haiho trebuie

pus sub un control perma
nent" — aceste directive, lan
sate în urmă cu peste un de
ceniu, dintre care cea privind 
fluviul Galben are deja pes
te două decenii, își găsesc o 
realizare practică continuă, 
„îmbiînzitorii" de. fluvii reali
zează mari proiecte de iriga
ții, combat inundațiile, sece
ta, înmlăștinirile. Rezultatul 
nu a întîrziat să se arate. Toa
te aceste proiecte au dus la 
preîntîmpinarea inundațiilor

periodice și la dezvoltarea 
considerabilă a producției in
dustriale și agricole în zonă.

Cîmpia de nord dispune de 
un sol fertil de loess, iar pre
cipitațiile anuale sînt de 600 
mm. Verile calde și umede 
sînt deosebit de favorabile 
pentru creșterea bumbacului 
și cerealelor. In această zonă 
importantă a agriculturii se 
obțin recolte bogate de grîu, 
bumbac, tutun, arahide etc. 
Tientinul, situat în golful 
Pohai, oraș de subordonare re
publicană, este un important 
oraș industrial, al. treilea ca 
pondere în economia națională 
și cel mai mare port în par
tea de nord a țării.

Cîmpia de-a lungul cursu
lui mijlociu și inferior al flu
viului Iangțe este alcătuită 
din fîșii aluvionare de la ce
le trei trecători din vest și 
pînă la vărsarea în mare. Ce
le mai importante regiuni 
sînt: cîmpiile 
Poian, Anhuei centrală și Del
ta lui Iangțe. 
cea mai mare parte este sub 
50 m, exceptînd partea de 
nord și sud, care sînt apăra
te de dealuri și munți ca Lus- 
han, Huanghsan și Tienmu, 
renumiți prin peisajele lor de 
o neasemuită frumusețe. In 
Poian se află cel. mai mare 
Iac de apă dulce din țară, iar

regiuni
Hunan-Hupei,

lacurile Tungtin, Hungțe, Tai- 
hu, Kaopao și CiaQhu au fă
cut ca Delta Fluviului. Iangțe 
să fie denumită „împărăția 
apelor". Lactlrile, fluviul și 
afluenții asigură condiții pen
tru irigații și, navigație, sînt 
bogate în pește, creveți, ră
dăcini și semințe de totus fo
losite în ’ arta culinară chine
ză. Aici se află renumita „ța
ră a peștelui și orezului", u- 
nul din milenarele leagăne ale 
civilizației chineze. Oamenii 
bazinul fluviului.au făcut din 
această cîmpie una din cele 
mai importante zone agricole 
pentru cultura orezului, griu
lui, bumbacului și.rapiței.. In 
această cîmpie se află mari o- 
rașe ca Șanhai care, în ce 
privește populația, potrivit ult'i. 
melor statistici ale O.N.U,, es
te pe primul Ioc în lume, cu 
cei peste 10 milioane de lo
cuitori ai săi, Nankin, Han- 
ciou și Uhan formînd una din 
cele mai populate zone din 
China.

Pe lingă cele trei cîmpii 
principale există și altele cu 
o suprafață mai mică . de-a 
lungul coastei sudice a golfu
lui .Hanc.iou, precum și în insu
lele Taivan și Hainan, cea 
mai importantă fiind Delta 
Cantonului-.

table, 
ma

la re
des-

țarue au trecut, de-a iungui 
timpului, prin multe momente 
greie, aminaouă sint mindre 
ae mdepenaența lor, au scos 
din lecțiile istoriilor lor o bo
gată Înțelepciune, sînt preO' 
cupate de a fi prezente activ 
pe arena mondială. In același 
timp, sint conștiente că pacea 
este binele suprem și ea se 
ciștigă și se menține prin co
operarea tuturor.

Pe linia aceasta a apiopie- 
rii intre țarne noastre s-au re
alizat o sene de schimburi 
concretizate in acorduri de co
operare industrială, științifică, 
tehnică, s-au dezvoltat relați
ile pe plan cultural. Există 
condiții foarte favorabile pen
tru ca relațiile noastre să de
vină exemplare. Este o datorie 
pentru partidele noastre, pen
tru factorii de răspundere, ca 
să continuăm a acționa pe 
nie politică, deoarece în felul 
acesta se dezvoltă, adecvat, 
întregul mecanism de coope
rare.

Răspunzînd unei alte între
bări, oaspetele a declarat : 
intre Partidul Socialist Italian 
și Partidul Comunist Român e- 
xistă de mai mult timp rela
ții foarte bune, ne-am con
fruntat deseori opiniile, pozi
țiile, în cadrul diferitelor întîl- 
niri bilaterale. C-----
între partidele noastre 
permanente, iar în cursul 
vorbirilor pe care le-am 
cu prilejul acestei vizite, 
decis să le intensificăm.

Consultările 
sînt 

con- 
avut, 

am

Roma

R.A. EGIPT: Unul dintre 
cele 25 de trenuri electrice 
care circulă pe linia Cairo 
— Heluan. Ele au o capaci
tate de 1 300 de locuri și 
pot’ atinge o viteză de 100 
km /h.

Altitudinea

chi- 
ma- 
pă- 
tre-

După elibera- 
înființate nu
de stat, iar 
de la conflu-

I. gAlAțeanu
Corespondentul Agerpres . la 

Pekin

în

Apropiat DUMINICA 13 MAI

Sîmbătă s-au desfășurat lu
crările Plenarei Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România. 
La lucrările Plenarei a partici
pat tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a adoptai un pro
gram de măsuri ce se vor 
întreprinde de Asociațiile 
Studenților Comuniști pentru 
traducerea în viață a indica
țiilor cuprinse în Cuvînta-

rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cea de-a IX-a 
Conferință a U.A.S.C.R., pen
tru buna pregătire a sesiunii 
de examene, a practicii în 
producție și vacanței de vară.

Plenara a adoptat, în for
mă definitivă, Statutul 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, 
cu modificările propuse Ia 
Conferința a IX-a a 
U.A.S.C.R.

(Agerpres)

Conferința Internațională pentru pace 
în Orientul

ROMA 12 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: La Bologna, âu
început, vineri, lucrările 
Conferinței internaționale 
pentru pace în Orientul.' 
Apropiat. Participă reprezen
tanți ai opiniei publice din 
peste 30 de țări, printre care

și o delegație din România. 
De asemenea, Ta Conferință 
sînt prezenți reprezentanți ai 
unor organizații internaționa
le.

Prima zi a lucrărilor a fost 
consacrată intervențiilor de
legațiilor din diferite țări și 
organizații internaționale.

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1462.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fata care vinde flori ; 
Republica: Cu inimile curate; 
PETRILA: Eliberarea lui 
L.B. Jones ; LONEA — Mi
nerul : Directorul ; 
NOASA : Explozia ; 
CAN : Am încălcat 
LUPENI — Cultural : 
rea evadare ; Muncitoresc : 
Dacă e marți e Belgia ; U- 
RICANI : Frumos, onest, e- 
migrat în Australia.

LUNI 14 MAI

ANI-
VUL- 

legea ; 
Ma-

PETROȘANI — 7 Noiem- 
hrie : Joe Hill ; Republica ; 
Grăsuna : PETRILA : Elibe
rarea lui L.B. Jones : LO
NEA — Minerul : Directo
rul ; ANINOASA : Explozia: 
VULCAN : Colega mea vră
jitoarea : LUPENI — Cultu
ral : Sfîrșitul Liubavinilor; 
Muncitoresc : Dacă e marți 
e Belgia ; URICANI : 
mos, onest, emigrat 
Australia.

RADIO

Fru-
în

6,00 Buletin de știri ; 
Concertul dimineții ; 
Radiojurnal. Buletin meteo- 
rutier. Sport; 7,45 Avanpre
mieră cotidiană ; 8,00 Suma
rul presei ; 8,08 Ilustrate
muzicale ; 9,00 Ora satului : 
10,00 Radiomagazinul femei-

6,05
7,00

lor ; 10,30 Succese ale discu
lui — muzică ușoară ; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 11,35
Formații de muzică ușoară : 
12,00 - 
13,00 
13,15 
deni ;
14,30 
muri 
de știri ; 15,05 Albumul in- 
terpreților de muzică popu
lară : 15,30 Azi, în România :
15,40 Recital de corn Ion 
Bădănoiu ; 15,55 Selecțiuni 
din opereta „Prințul din Ma
drid" de Lopez ; 16,15 Torio- 
matul noutăților — muzică 
ușoară ; 16,45 Sport și mu
zică : 19,00 Radiojurnal. 19,15 
Estrada duminicală ; 20,45
Consemnări de loan Grigo- 
rescu ; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic : 22,10
Panoramic sportiv ; 22,30
Fragmente din opera „Pira
tul" de Bellini : 22,50 Mo
ment poetic ; 23,00 Ora dan
sului ; 24,00 Buletin de știri : 
0,03—5,00 Estrada nocturnă. 
(Buletine de știri la orele 
2,00 ; 4,00).

De toate pentru toți ; 
Radiojurnal. Sport ; 

Șlagăre de pretutin- 
14,00 Unda veselă ; 

Teme clasice în rit- 
modrne : 15,00 Buletin

Cravatele roșii;
Viața satului; .
Emisiune în limba ma
ghiară ;

De strajă . patriei; 
13,00 Album duminical ; 
13,16

11,00

12,30 17,00

Mirabe-

T
DUMINICĂ, 13 MAI

8,00 Gimnastică pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv. ;

Microrecital : 
la Dauer ;
Invincibilul
Mouse ;
Trei interpret!, trei 
melodii ;
Antologie 
TV. : Coca
CU j 
Arii celebre 
înaintea debutului 
chipei României în no
ua ediție a „Cupei Da
vis". Reîntîlnire cu te
nisul în filmul „Play... 
ready", realizat de 
Constantin Vaeni;

14,45 Autoqraf muzical : Lui
gi Ionescu ;

14,52 „In subteran în căuta
rea aurului negru" ;

Teatru de buzunar: „O 
durere de gîlci" de 
Georges Courteline ;
„Mult mi-e dragă pri
măvara" cu Ana Toma 
și Elena Merișoreanu;
Jurnal de călătorie : 
„Pe acropola Atenei" 
de Corneliu Leu •,
Parada vedetelor : Mar
cel Amont;
Concurs . internațional 
de gimnastică moder
nă ;

Formația „Sincron" la

13,25

13,31

13,40

15,02

15,08

15,15

15,43

15,58

Mighty

umoristică 
An drones-

din opere ;
e-

18,45
18,50
18,55
19,20
19,30
20,10

20,30

22,05

22,25
22,40

întilnire cu... primăva
ra ;
Film serial pentru tine
ret : Tunelul timpului ; 
Fotbal. Sportul stud.— 
Steaua (divizia A) 
transmisiune directă 
de la stadionul „23 Au
gust" ;

Publicitate ; 
Avanpremieră ;
Ținutul pădurenilor ;
1 001 de seri :
Telejurnal
Reportajul săptămânii 
„Cascade de beton" ;

Film artistic ■ Valsul 
nemuritor ;
Trubaduri olandezi 
formația de muzică 
șoară Tumbleweoda ;

Telejurnal ;
Duminică sportivă : fot
bal. Polonia — Iugos
lavia.

cauză a întreqului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii; 
„Țara mea" de Ion Sta- 
văr. Text: George Po
povich Interpretează 
Nicolae Nițescu ;
Mai aveți »o întrebare? 
Proiecte pentru apăra
rea sănătății;

Roman — foileton „Fe
meia în alb". Produc
ție a studiourilor de 
televiziune franceze, 
după romanul 
Wilkie Collins;
Revjsta literară
nr. 1 ;

24 de ore ;
Luminile rampei;

20,05

■ 22,35
22,50

Iui

TV.

LUNI, 14 MAI

Curs de limba Irance- 
ză. Lecția a 54-a (re
luare) ;

Telex ;
La ordinea zilei. Azi 
județul Brăila ;
Căminul ;
Ecranul ;
1 001 de seri ;
Telejurnal. Cincinalul 
îiiainte de termen —

Valorile temperaturii 
registrate, în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani + 14 
grade ; Paring + 6 grade.

Minimele : Petroșani 4- 7 
grade : Paring — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
curs de încălzire, cu cer va 
riabil Izolat se vor semnala 
precipitații slabe sub formă 
de averse. Vîntul va sufla 
slab din sectorul nordic.

în
de
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