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In ziua de 25 august, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit delegația Uniunii Socia
liste Sudaneze, condusă de 
Badr Eddin Suleiman, membru 
al Biroului Politic, asistent al 
secretarului general al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, care 
— la invitația C.C. al P.C.R., 
a participat la festivitățile 
consacrate împlinirii a 29 de 
ani de la înfăptuirea Insurec
ției naționale antifasciste ar
mate. Din delegație fac parte : 
Fatima Abdul Mahmud, secre-

23 Șl 24 AUGUST
zile cu încărcătură bogată de fapte de muncă deosebite,

de dăruire și abnegație pentru realizarea sarcinilor cincinalului

Zilele de 23 și 24 august au găsit minerii 
Jiului la locurile de muncă animați de dorința 
recupera restanțele înregistrate la extracția de 
bune, de a-și aduce și pe această cale contribuția la 
satisfacerea cerințelor economiei naționale.

Văii 
de a 
căi-

I

Pe șantierele municipiului, zilele de 23 și 24 august s-au deosebit de o zi obișnuită de lucru printr-un singur aspect - au 
fost înregistrate RITMURI DE MUNCA MAI ACCELERATE CA ORICIND.

Constructorii, entuziasmați de angajamentul asumat - de a cinsti cu fapte de muncă măreața sărbătoare națională a 
poporului nostru, îmbrăcind haina de lucru și în cele două zile de sărbătoare - au participat, cu toții, cu dăruire și abnegație, 
la implinirea cuvîntului dat.

Acum, Ia bilanțul acestor două zile, constructorii raportează că au atins cele mai înalte ritmuri de execuție la majori
tatea obiectivelor de investiții din Valea Jiului, că vor putea spune la sfîrșitul acestei luni că, pe șantiere, luna august a fost 
cea mai bogată lună din întreaga perioadă a anului.

Faptele surprinse, într-o suită de instantanee, la obiective de locuințe și industriale de mare interes, stau mărturie 
privind rezultatele deosebite obținute pe șantiere.

0 concentrare
La toate minele bazinului 

prezența a fost cea norma
lă, fapt care, corelat cu 
productivitățile înalte ob
ținute, a condus la realiza
rea unor producții care au 
depășit estimările inițiale. 
Merită subliniat faptul că 
în numai două zile s-a pro
dus o cantitate de 
41000 tone cărbune 
și că un număr de 
exploatări miniere care 
ziua de 22 august înregistrau 
rămîneri sub plan au început 
lucrul în zorii zilei de 
25 august cu importante de
pășiri de plan. Se remarcă 
în această privință nivelele 
de realizare a planului de 
la mina Lupeni (106,7 la su
tă), Vulcan (103,3 la sută), 
Dîlja (102,7 la sută) și Pe- 
ț'rila' (100,9 la sută).
' Alături de minerii din 
abataje, Ia obținerea aces
tor succese a contribuit și 
personalul auxiliar de de
servire, care, muncind cu

peste 
brut 

patru 
în

simț de. răspundere, a evitat 
perturbarea proceslui de 
producție datofită avariilor. 
Transportul și recepția pro
ductivității. . s-au desfășurat 
normal.

Preocuparea pentru obți
nerea unor cantități cit' mai 
mari de cărbune a fost în
soțită de exigențe față de 
calitatea acestuia, fapt ca
re a făcut, posibilă înregis
trarea unui plus de peste 
3 300 tone la producția netă 
a bazinului la sfîrșitul ulti
mului schimb al zilei de 24 
august.

Rezultatele deosebit de 
bune înregistrate în zilele de 
23 și 24 august evidenția
ză înalta conștiință munci
torească ce caracterizează 
minerii Văii Jiului și hotărî
rea lor de a nu-și precu
peți nici un efort în vederea 
realizării sarcinilor de o 
deosebită importanță ' ce le- 
au fost trasate de conduce
rea de partid și de stat.

de oameni
și realizări

fost 
sută

rit-

• Constructorii au 
prezenți sută la 
pe șantiere

• Cele mai înalte
muri de execuție, 
cele mai rodnice 
realizări au fost ob
ținute la obiectivele 
de investiții de mare 
interes

• August — luna unui 
bogat bilanț

Colectivui minerilor
de la Lupeni

și-a respectat
Pătrunși de responsabilita

tea față de sarcinile de irfare 
importanță care le stau în fa
ță, minerii celei mai mari ex- 
ploațări miniere din țară au 
lîotărît în preajma marii săr
bători a patriei noastre în
tr-un elan unanim : în zilele 
de 23 și 24 august vom munci 
normal și vom cinsti prin 
nele de cărbune trimise 
zi" semnificația deosebită 
zilelor respective. Timpul 
trecut cu repeziciune și ceea 
ce mai ieri reprezenta o che
mare care a servit drept pil
dă pentru toate colectivele de 
muncă din minele bazinului, 
s-a transformat într-un bilanț 
rodnic, reprezentativ pentru 
noua atitudine față de muncă 
pe care o manifestă azi toți 
oamenii muncii angajați ple
nar in realizarea mărețelor o- 
biective ale cincinalului.

In numai două zile au fost 
extrase din abatajele minei

promisiunile

to- 
„la 

a 
a

peste 11100 tone de cărbune, 
cantitate deosebit de impor
tantă, care a făcut ca graficul 
realizărilor minei să crească 
de la 97.1 la sută pînă la 
106,7 Ia sută.

Alături de întregul, colectiv 
al minei o contribuție impor
tantă la realizarea acestor suc
cese și-au . adus brigăzile con
duse de Ion Sălăjean și Petre 
Constantin (sectorul IV), loan 
Popescu și Marin Ciochia 
(sectorul II), Ton Onuț (secto
rul III). loan Rusu (sectorul 
V) și Constantin Sirop (secto
rul VI).

Toate aceste frumoase reali
zări — care prefigurează un 
bilanț rodnic la sfîrșitul lunii, 
— constituie temeiul pentru 
care adresăm sincere felicitări 
minerilor de la Lupeni și le 
dorim noi succese în activita
tea viitoare.

Fără voie, acum cînd pri
vesc însemnările pe ca
re le-am notat în car

net într-o singură zi (24 au- 
. gust), pe șantierul de extinde
re și modernizare a preparați- 
ei Lupeni, îmi vine în minte 
o imagine : îl văd pe inginerul 
LUCA SUCIU, șeful de lot, a- 
șezat în mijlocul terenului pe 
care se dezvoltă întreaga lu
crare, cu mina ridicată, diri- 
jînd activitatea celor aproape 
200 de constructori. Imaginea, 
totuși, nu e departe de reali
tate pentru că și în realitate 
am întîlnit aici, în zi de săr
bătoare, o impresionantă for
ță umană concentrată pe un 
teritoriu pe orizontală de mă
rimea unui pătrat cu laturile 
de 100 metri. Numai dezvolta
rea pe verticală — 11 metri 
sub nivelul solului și 29 me
tri deasupra — îngăduie, și 
necesită, o asemenea concen
trare de efective...

Să pornim de la un moment 
inedit, care constituie, însă, 
începutul drumului pe care-1 
vor parcurge toate utilajele 
ce urmează a se încorpora 
funcțional în fluxul tehnolo
gic al noii preparații din Lu
peni. MIHAI BOZGO, meca
nizator la S.U.T. Iscroni, 
ducătorul unui autocran 
cârcă din vagon un filtru 
să sosit de la Baia Mare

con- 
des- 
pre-

(în

Elanul și responsabilitatea
minerilor din Uricani

Minerii Uricaniului 
au ținut să cinsteas
că sărbătorirea zilei 
de 23 August prin 
muncă, tranformînd 
zilele de 23 și 24 au
gust într-un prilej 
de a ridica mai sus

cota realizărilor.
Participarea 

meroasă și elanul în 
muncă au permis sa- 
lariaților minei să ra
porteze la sfîrșitul 
zilei de 23 August 
obținerea unei

nu-

tar general al Asociației Fe
meilor Sudaneze, ministru ad
junct al sănătății, Hassan El 
Nour Swared Ahab, membru 
al C.C. al U.S.S., asistent al 
secretarului cu problemele 
dezvoltării rurale din cadrul • 
U.S.S., maior Mustafa Abbadi, 
membru al C.C. al U.S.S., și 
El Tayeb El Awad, membru al 
C.C. al U.S.S.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al. P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Marin 
Constantin, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Tag Elsir 
Mohamed Abbas, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Re
publicii Democratice Sudan.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației sudaneze a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial 
din partea președintelui Re
publicii Democratice 
secretar general al 
Socialiste Sudaneze, 
Mohammed Nimeiri, iar pentru 
poporul român urări de pros
peritate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a transmis, Ia rîn- 
dul său, salutări cordiale și 
cele mai bune urări președin
telui Gaafar Mohammed Ni
meiri, conducerii Uniunii So
cialiste Sudaneze din partea 
sa personal și a conducerii 
Partidului Comunist, iar po
porului sudanez bunăstare și 
progres.

In cadrul întrevederii s-a 
apreciat, deopotrivă, cu satis
facție, cursul pozitiv, ascendent

Sudan, 
Uniunii
Gaafar

pe care-1 urmează raporturile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Su- 
daneză, dintre cele două po
poare și state, raporturi care 
au primit un puternic impuls 
în urma vizitelor reciproce, a 
întîlnirilor și schimburilor de 
vederi efectuate de conducăto
rii celor două țări și ale căror 
rezultate fructuoase s-au ma
terializat în documentele și 
înțelegerile oficiale comune 
încheiate la București 
Khartum.

Conducătorul delegației 
daneze a exprimat înalta 
tisfacție pentru relațiile 
bilite între cei doi președinți 
și a evidențiat hotărîrea de a 
acționa pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și" Uniunea 
Socialistă Sudaneză, dintre 
poporul român și poporul su
danez.

A fost reafirmată dorința 
comună de a adinei și diversi
fica relațiile bilaterale de 
conlucrare prietenească dintre 
Republica Socialistă ~ 
și Republica Sudan, 
celor două popoare, 
generale împotriva 
lismului, colonialismului 
neocolonialismului, pentru li
bertate, independență națio
nală, pentru progres economic 
și social, pentru pace și înțe
legere internațională. S-a. ex
primat, totodată, convingerea 
comună că vizita 
Uniunii Socialiste 
se înscrie ca un nou și însem
nat aport la dezvoltarea, în 
viitor, a legăturilor de coope
rare dintre cele două forțe po
litice.

Convorbirea a prilejuit, de 
asemenea, un schimb de in
formații și de vederi în legă
tură cu activitatea actuală a 
Partidului Comunist Român 
și Uniunii Socialiste Sudane
ze.

Primirea s-a desfășurat rn- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Ziaristul
Juan Ureta Miile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit sîmbătă dimineața pe 
directorul postului național 
de radio din Peru, Juan Ureta 
Miile.

Și
su- 
sa- 

sta-

România 
în folosul 
al luptei * 
imperia- 

Și

delegației 
Sudaneze

peruan

Au luat parte tovarășii Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.G. al P.C.R., și Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

In timpul întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a a- 
cordat un interviu ziaristului 
peruan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
va face, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
în Republica Chile

La invitația
Republicii Chile, 
Allende Gossens,
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to-

președintelui 
dr. Salvador 
președintele

varășul Nicolae Ceaușescu, va 
face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită ofici
ală in Republica Chile, în a 
doua jumătate a lunii septem
brie a. c.

paranteză trebuie splis că 
pentru prima oară la o prepa- 
rație se folosesc în întregime 
filtre de proveniență indige
nă). Este un utilaj pentru sta
ția de epurare a apei a cărei 
parte de construcții este în
cheiată. Echipa de montori 
condusă de IOAN POPA, pre
ia utilajul, îl așează pe posta
ment și începe imediat mon
tajul. Este primul filtru presă 
în montaj. Echipa condusă de 
GHEORGHE BEDEAN, din 
partea beneficiarului, lucrea
ză în paralel cu constructorii 
și montorii tecememiști pregă
tind amplasamentul pentru 
filtrele care vor sosi în cu- 
rînd. Altă formație a benefi
ciarului — echipa condusă 
ANDREI DROTZINGER 
confecționează o 
flotare.

Cu două nivele 
chipa de montori 
condusă de TUDOR FLOREA 
execută postamentul pentru 
centrifugele de desecare cu

baterie

de

de

e-mai sus. 
tecememiști

capacitatea de 100 tone/oră.
— Am executat pînă acum 

o tonă de confecții, ne spune 
șeful de echipă. Ieri am mon
tat două benzi transportoare, 
în total 25 tone — o cantitate 
mare pentru o singură zi. S-a 
lucrat cu spor, iar azi vom 
munci la fel.

Urcăm nivelele, pe vertica
lă. Cota 29. Aici dulgherii din 
echipa condusă de OPREA 
STANClU execută ultimele co- 
fraje la cota respectivă. MA
RIN GEORGESCU, GHEOR
GHE TECUTĂ, IOAN TUR- 
CITU, MARIN DINA, DUMI
TRU COSTACHE, membrii 
formației de dulgheri, sînt nu
miți, de către ceilalți meseri
ași, „matrițeri" — pentru că 
verticalitatea stîlpilor de re
zistență din beton ca și ori
zontalitatea planșeelor sînt a- 
sigurate, sau nu, de modul în 
care sînt confecționate cofra-

(Continuare in pag. a 3-a)

transpus
in rezultate
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MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat participanților la cea de-a Vl-a Conferință internațională 

„Pacea mondială prin drept", care se deschide la Abidjan 
(Coasta de Fildeș) la 26 august 1973

23 August. Nc aflam în in
teriorul unuia din viitoarele 
66 apartamente ale blocului 
în construcție Gl-2 din carti
erul Aeroport — Petroșani.

— Mai mult ca oricînd, 
constructorii au azi front de 
lucru deschis, deci se poate 
lucra în ritm susținut, cu în
treaga capacitate — îmi relata 
maistrul de instalații Gheor
ghe Anghel. Echipa lui Danis 
Hristos a încheiat instalațiile 
electrice, și s-a mutat la „tur
nul" celălalt, „geamănul" cum 
îi zicem, Gl-1, iar echipa in
stalatorilor de rețele încălzi
re. condusă de Costache Maf- 
tei, a ajuns cu montajul la 
ultimul nivel.

...Etajul cinci. Aici zidarii 
din brigada condusă de Du
mitru Postolache execută ten
cuieli. Forfotă multă. Prin fe
restre se descarcă benele cu 
mortar. Mistrie cu, mistrie :. a- 
cesta este întins pe pereți, cu 
multă pricepere, metru cu me
tru, și tencuiala e gata.

— De zece zile sintem la 
tencuieli, ne spune Constan
tin Vulpoi. A mers foarte bi
ne pînă acum, dar în aceste 
două zile vom depăși ritmul 
obișnuit.

— „Ziua și apartamentul 
tencuit", aceasta e deviza 
noastră de lucru acum, com
pletează ortacul său de mun
că loan Telesa. Azi și deservi
rea e mai promptă ca în alte 
etăți s-a putut vedea în cele 
trei ore care au trecut de la 
începutul zilei de lucru. Nu 
ne-a lipsit nimic...

— Sînt cu toții buni meseri
ași cei cu care lucrez, își lau
dă pe drept merit oamenii din 
formația pe care o conduce 
Dumitru Postolache. Și ei, ca 
și muncitorii necalificați din 
brigadă lucrează azi cu spor. 
Sînt convins, după cuin a 
început azi munca și după ho
tărîrea exprimată’ de cei cu 
care lucrez că vor fi două zile 
cu încărcătură bogată de fap
te. Ne gîndim cu toții că,ne-am 
angajat să predăm blocul cu 
o lună mai devreme^ viitorilor 
locatari. Și ne vom ține de 
cuvînt I

800 umerașe metalice 
pentru baia minerilor 
Vestiarele băii minerilor 

de la Lupeni au fost recent 
dotate cu 800 umerașe meta
lice noi. Acestea au tost rea
lizate în anul școlar 1972 — 
1973 de cătîe elevi în ateii- ■ 
erul Școlii generale nr. 1, 
iar alte 400 umerașe confec
ționate în atelierul Școlii 
generale nr. 5 urmează să 
întregească zestrea băii mi
nerilor.

Asistență juridică 
pentru tineret

In aria activității secției de 
propagandă a Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C. 
își afirmă tot mai activ pre
zenta o nouă formă de e- 
ducatie — biroul de asisten
tă juridică pentru tineret. 
Scopul principal urmărit de 
acest organism este spriji
nirea tinerilor în cunoaște
rea legilor și actelor norma
tive de stat. Pe baza unui 
grafic, lucrători din serviciile 
M.I., juriști se vor întîlni cu 
tinerii și Ie vor vorbi despre 
necesitatea respectării unor 
legi și hotărîri. Au avut loc 
deja primele întîlniri.

Noutăți în biblioteci
Biblioteca clubului sindi

catelor din Lupeni și-a îmbo
gății zestrea cu încă 150 de 
volume apărute în diferite e- 
dituri. Astfel, cititorii aces
tei biblioteci pot consulta și 
împrumuta cele mai noi cărți 
apărute în editurile politică, 
tehnică, a academiei R.S.R., 
„Minerva",
nivers", „Meridiane", etc.

Sîrguința asfaltatorilorrealizările de pînă a- 
cum. Așa se explică 
faptul că în 25 august 
lucrul a început în- 
tr-o situație favora
bilă, materializată 
prin importante de
pășiri ale sarcinilor 

sectorul IIIaproape de plan :
are un plus de 1 480 
tone, iar

de cărbu- 
alert de 

men-

în

PROFIT PERTRII ROI T0[l
...Pc șeful brigăzii de pa- 

vatori — asfaltatori NICO
LAE STOICA l-am întîlnit 
împreună cu toți cei 10 oa
meni din brigadă pe... as
faltul plin de gropi al stră
zii Mihai Viteazul din Pe
troșani.

— Am hotărit să lucrăm 
astăzi din plin profitînd de 
faptul că celelalte formații 
de pavatori-asfaltatori din 
municipiu nu lucrează și 
stația de preparare a asfal
turilor de la Livezeni ne 
stă la dispoziție cu întreaga 
eapacitate. Vom turna 
aproximativ 90 de tone 
binder și strat de uzură.

Toți cei care, sărbătorind, 
s-au plimbat pe cele două 
străzi centrale, respectiv, 
Republicii și Mihai Viteaza! 
ori au zăbovit cîtva timp pe

băncile din parcul orașului 
au putut vedea că Nicolae 
Stoica și brigada lui și-au 
respectat cu prisosință cu- 
vîntul. Datorită muncii de
puse de ei într-o zi pe care 
alții au sărbătorit-o, porțiuni 
din cele două străzi pe ca
re se desfășoară o intensă 
circulație, înainte vreme 
presărate cu denivelări, au 
fost recondiționate, asfaltul 
recăpătind suprafață netedă, 
plană. Mijloacele de trans
port în comun au acum în 
acest punct al orașului con
diții optime de circulație, 
pot merge cu viteză norma
lă, iar noi toți putem ajun
ge astfel într-un timp mai 
scurt la locurile de muncă. 
Deci, profit nu numai pen- 
t^u Nicolae Stoica și ai lui. 
ci pentru noi toti.

I

E.M.
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azi
de

Ilie COANDRAȘ, 
Uricani

ducții de
2 100 tone
ne. Ritmul 

muncă a fost
ținut și în ziua de 24 
august, cînd au fost 
consemnate noi suc
cese care au întregit

sectorul

ln ziarul nostru de azi
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O sută de tineri 
evidențiați 

Printre evidențiata 
muncă de la l.F.A. „Visco-
za“ din Lupeni se numără 
mulți tineri, din toate for
mațiile de lucru. Numărul 
fruntașilor tineri se ridică la 
o sută — din care numai din 
secția finisaj textil sînt 45. 
Este imposibil să-i nomina
lizăm pe toți, dar, această 
■cifră este dovada grăitoare 
a aportului prețios ce-1 dau 
tinerii fabricii, la realizarea 
sarcinilor de producție.

Vești de la echipajul 
„Sterminos"

Din Voineasa am primit 
din nou o veste de la echi
pajul „Sterminos" al elevi
lor de la Casa de copii din 
Uricani. „Sterminos" s-a
flat nu de mult pe ultimul 
traseu al expediție', încheiat 
cu vizita la Păltiniș, Dum
brava din Sibiu și muzeul 
Br.ukenthal.
înnoiri la poșta Lupeni

Recent s-au terminat lu
crările de renovare la clădi
rea poștei din orașul Lupeni. 
Cele mai importante dotări 
făcute cu ocazia renovării 
constau în mărirea capacită
ții centralei telefonice cu 
100 de numere și îmbunătă
țirea condițiilor de deservi
re la ghișee

■Totodată, factorii poștali 
au primit uniforme noi. Deci, 
poștașii din Lupeni vor putea 

. fi recunoscuți nu numai du
pă modul de distribuire a 
corespondenței și presei 
ci și după uniforma de cu
loare albastră.

„Albatros", „U-
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Industria hunedoreană în relația:

CERCETASE - ORBANIZARE ȘTIIMȚlFICA (II)
Unitățile de cercetare știin

țifică din județ au cunoscut in 
ultimii ani o susținută dezvol
tare. Ele dispun de un fond bo
gat de cadre de specialitate, 
care abordează o diversitate 
de probleme cuprinse în planu
rile de cercetare. O deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea 
activității de cercetare au avu
t-o recentele măsuri de stabi
lire a normelor unitare de or

ganizare și de structură în u- 
nitățile economice, care au a- 
sigurat, pe lingă alte rezultate 
remarcabile și o repartizare a 
specialiștilor în sectoarele de 
concepție și cercetare din în
treprinderi și centrale, acolo 
unde de fapt se hotărăște pro
gresul tehnic economic. Dina
mica fondului de cadre din ju
deț, în anii 1970-1973, se pre
zintă astfel :

cienței economice a cercetă- nei teme de cercetare ; 
rilor, la reducerea costului u-

Indicatori
(în procente) 1970 1971 1972

Valoarea contractelor
realizate 100,00 104,20 . 108,00

Cheltuieli medii pe o
temă de cercetare 100,00 98,00 67,00

NUMĂRUL MEDIU SCRIPTIC AL PERSONALULUI

1970 1971
406 423

1972 1973
535 840

O parte dintre specialiștii în- tare dețin titluri științifice, 
cadrați în unitățile de cerce-

Titlul
științific

Unitatea și anul

Institutul 
de mine 
Petroșani

Centrul 
de cer
cetări pt. 
securitate 
minieră Pe
troșani

Institutul 
de cercetări 
și proiectări 
miniere pt. 
huilă Petro
șani

1971 1972 1971 1972 1971 1972
Doctori în

științe 12 23 1 2 5
Doctoranzi 38 57 3 5 3

TOTAL 50 80 4 7 8

plexe, unitățile de cercetare 
din județ au rezolvat un număr 
crescînd de teme prevăzute atit 
în planul de stat, cît și în ca
drul planului intern :

Printre problemele care au 
fost abordate în ultimii doi ani, 
cu deosebite rezultate se cu
vin a fi menționate următoa
rele :

a) mecanizarea operațiilor 
grele ale procesului tehnologic 
subteran în condițiile din țara 
noastră ;

b) perfecționarea mijloace
lor tehnice de combatere a 
prafului în subteran și instala
țiile de preparare de Ia supra
față ;

c) determinarea conținutului 
și vitezei de cedare a gazului 
metan din cărbune și stabili
rea indicilor caracteristici erup
țiilor de metan și rocă ;

d) studierea producerii in 
țară a cartușelor filtrante fo
losite în aparatele izolante 
pentru protecția respirației ;

e) mecanizarea tăierii și în
cărcării în abataje cu front 
lung și stratele groase de la 
minele Lupeni, Vulcan și Ani- 
noasa. De reținut că aplica
rea cercetării în producție asi
gură creșterea productivității 
muncii cu 23 la sută și o re
ducere a cheltuielilor de pro
ducție cu 3 milioane lei pe an ;

f) metodă de exploatare cu 
productivitate sporită pentru 
stratul 3 din Valea Jiului. In 
urma acestei cercetări s-au 
stabilit ca optime două meto
de de exploătare :

Denumirea metodei 
de exploatare

Eficiența economică față de metodele 
folosite înaintea cercetării

Reducerea 
consumului 
specific

Creșterea 
productivi
tății mun
cii în abataj

Reducerea 
prețului 
de cost 
în abataje

Ca urmare a dezvoltării po
tențialului uman și a creării 
unei baze materiale tot mai 
bune, adecvată abordării unor 
teme tot mai variate și com

Categoria 

temelor Calitatea

Număr de terfie rezolvate

1971 1972

Teme prevăzute Coordonator 85 111
în planul de stat Colaborator - 5
Teme prevăzute
in planul intern X 64 74

Desfășurarea pe bază de la legarea acestei activități de 
contracte a activității unități- producție, la creșterea respon- 
lor de cercetare științifică d a sabilității cercetătorilor, ceea 
județ a contribuit și mai mult ce a condus la creșterea efi-

\_____ __ _______________________

lemn 
de 

mină

che
res
tea

Felii orizontale cu front 
transversal și un singur

preabataj pe felie 60%
Bandă de cărbune sub
minat pe linia frontului 
(indicatori neomologați) 40%

50 % 20 %

- 40 %

25%

25%

g) stabilirea pasibilitățHer de 
utilizare la cocsificare a căr
bunilor din exploatările noi din 
Valea Jiului

Ing. N. ANDRONACHE

Ing. loan ZAHA

(Va urma)

Acțiuni 
patriotice

E. M. Lonea
Recent, un număr de 15 ti

neri salariați ai minei Lonea 
au încărcat 10 vagonete cu 
metale neferoase recuperate 
din subteran, acțiune cu pri
lejul căreia s-au remarcat ti
nerii Gheorghe Rusu, Stelian 
Popa și Iuliu Huszar. \]ți "0 
de tineri, printre care Ion Mi- 
hoc și Mihai Orban, au încăr
cat, în afara programului de 
lucru, 15 cărucioare cu lemn 
de mină venind, astfel, în 
sprijinul tovarășilor lor de 
muncă din abatajele minei.

șH La Petrila
In cadrul sectorului de in

vestiții al minei Petrila s-au 
colectat 10 000 kg fier vechi, 
prilej cu care s-au remarcat, 
prin contribuția adusă, tinerii 
Mircea Albu, Elena Dinciuc, 
Eugen Cosma și Lidia Berar.

In orașul Petrila, începînd 
cu data de 18 august, o nouă 
serie de 60 de elevi din ca
drul liceului din localitate, lu
crează la demolarea imobilu
lui fostului magazin alimentar, 
contribuind astfel la apropia
ta sistematizare a zonei din 
preajma clubului muncitoresc.

E E. M. Uricani
In cadrul minei Uricani, 60 

de tineri din sectoarele de 
producție I, II și III au con
tribuit din plin la lucrările de 
revizie a transportoarelor din 
cadrul sectorului III, precum 
și la colectarea unei cantități 
de 1 000 kg. de cupru. La aces
te acțiuni au participat, prin
tre alții, tinerii loan Olaru, 
Petru Balint, Dorel Paradită, 
Ion Țipa și Gheorghe Noțin- 
gher.

PE ECRANE

CIPRIAN PORUMBESCU
Consacrat lui Ci- 

prian Porumbescu, u- 
nul dintre Înaintașii 
de seamă ai muzicii 
noastre, filmul cu a- 
celași nume, realizat 
de regizorul Gheorghe 
Vitanidis este o bio
grafie muzicală a ce
lui ce a intrat in 
conștiinfa posterității 
ca autor al unor ope
re de mare populari
tate, printre care „Ba
lada", „Pe-al nostru 
steag e scris unire", 
„Cîntecui primăverii" 
— devenit imn de 1 
Mai al clasei munci
toare —, serenada 
„Dormi ușor“, prima 
operetă românească 
„Crai nou".

Filmul ii urmărește 
momentele funda
mentale ale viefii Și

creației prin mijloci
rea unei emoționante, 
dar nefericite povești 
de dragoste. Astfel se 
reliefează activitatea 
patriotică a lui Ci- 
prian Porumbescu 
pentru afirmarea conș
tiinței naționale și 
lupta sa pentru pro
movarea unei școli 
muzicale românești, 
bazată pe valorifica
rea tezaurului fol
cloric.

Acfiunea filmului se 
desfășoară In cea mai 
mare parte ia Stupea, 
satul natal al lui Ci- 
prian, și în comuna 
învecinată Ilișești un
de slujește pastorul 
anglican Gorgon, ta
tăl, Bertei, de care es
te Îndrăgostit tinărul

muzician. Deși Gor
gon (Dan lonescu) îl 
apreciază, dintr-o în
gustă prejudecată nu 
concepe ca fiica lui 
Berta (Tamara Cre/u- 
lescu) să se căsăto
rească cu fiul unui 
preot orjodox, atitu
dine inflexibilă care 
de-a lungul anilor va 
li sursa de nefericire 
a tinerilor.

Participind ca pre
ședinte al asociației 
studenfilor „Arboroa- 
sa“la o manifestație 
pentru cultivarea sen
timentelor nafionale 
și patriotice, Clprian 
Porumbescu este ares
tat iar societatea des
ființată. După ispăși
rea penitentei, Ci- 
prian continuă să tie 
suspectat și urmărit

de autoritafi, dar aju
tat de Carol Miculi 
(Amza Pellea), ajunge 
la Vie na unde iși con
tinuă studiile, fără a 
le putea termina, 
deoarece bursa pro
misă nu sosește nicio
dată. Trist, bolnav În
că din Închisoare, Ci- 
prian se întoarce in 
(ară dar tatăl Bertei 
iși trimite fiica la Lon
dra pentru a o des
părți definitiv de el. 
Călătoria în Italia și 
tratamentul nu mai 
pot ajuta la ni
mic. înainte de a Îm
plini 29 de ani, Ci- 
prian Porumbescu se 
stinge din viată.

Filmul rulează la
cinematograful „1 No
iembrie" din Petro
șani.

I
I
I
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GROP
In fața blocului nr. 37 de pe 

strada Tudor Vladimirescu din 
Lupeni, încă în primăvară 
s-au săpat două gropi adînci 
pentru fixarea scheletului me
talic al unui adăpost de pa
sageri — stația de autobuz a 
E.G.C. „Cina".

Gropile s-au săpat, schele
tul metalic a fost adus, ținut 
un timp Ia marginea trotua-

I L E AU R A M 1 S
rului, apoi într-o bună zi a 
fost ridicat și dus, cine știe 
unde ?!

NOTĂ
Gropile însă au rămas... spre 

nemulțumirea pietonilor, mai 
ales a celor care circulă pe

acest trotuar în orele tîrzii, cît 
și a locatarilor blocului din 
apropiere.

Dat fiind pericolul de acci
dentare a cetățenilor în cele 
două gropi cît și aspectul ines
tetic al străzi, se impune ter
minarea cît mai grabnică a 
lucrării.

M. MARGARETA 
corespondentă

® RUDOLF IANOVETZ, Lupeni: Am 
transmis colaboratorului nostru, semna
tarul articolului la care vă referiți, cele 
sesizate de dv. Socotim că, în ce privește 
aportul organizațiilor de sindicat și ale 
U.T.C., lucrurile stau așa cum au fost des
crise în articol și cum au fost arătate cu 
numeroase alte prilejuri de mulți comuniști 
ai minei Lupeni, în adunările precedente 
la care a participat de cele mai multe ori 
semnatarul articolului. Colaboratorul nos
tru G. Adam nu și-a propus să epuizeze 
tema abordată. Cititorii care doresc. să 
contribuie la dezbaterea ei, găsesc oricînd 
spațiul necesar în coloanele ziarului. De 
asemenea, colaboratorul nostru nu și-a 
propus să scrie decît așa cum rezultă din 
cele publicate, despre adunarea reprezen
tanților șalariaților-,

® GHEORGHE ARDELEANU, str. Sal- 
cîmilor, Paroșeni: Nu trebuia să ocupați 
apartamentul neîngrijit, știut fiind că loca
tarul care-1 părăsește trebuie să-l lase în 
ordine perfectă. Totuși, pentru reparațiile 
necesare, adresați-vă asociației de locatari 
din Vulcan, sau, sectorului din oraș al 
E.G.L. Referitor la instalațiile frigorifice 
de la alimentara, din care pricină, ș-a ivit 
problema „nopților albe“, nu există decît 
două soluții : să renunțați la apartament, 
sau să vă obișnuiți cu zgomotul. Unitatea 
în nici un caz nu poate fi mutată, iar fri- 
goriferul nu poate fi oprit. Altminteri, este 
lesne de înțeles ce se întîmplă cu alimen
tele.

® VALENTIN SPIRU, GRIGORE DU- 
MITRIU, CONSTANTIN BLINDU, trei 
tovarăși nedespărțiți Petroșani: Din pă-

’ (to.

cate asemenea dovezi de necinste, dau des
tul de des unii ospătari din alimentația 
publică. De aceea, noi consumatorii tre
buie să fim întotdeauna atenți și să sesi
zăm cazurile. Pentru aceasta însă, condu
cerea I.C.L.S.A.P. Petroșani, poate va lua 
măsuri ca în permanență condicile de 
sugestii și reclamații să stea la indemîna 
consumatorilor. In acest sens vom trece și 
noi pe Ia terasa „Minerul" din Petroșani 
să vedem care mai este prețul unei lingu
rițe de muștar și dacă misterioasa con
dică a apărut.

® M. BLENDEA, „Viscoza" Lupeni. Vă 
rugăm să ne scrieți despre fapte de mun
că și viață din cadrul colectivului unde lu
crați. Dacă totuși doriți să scrieți și mate
riale de specialitate, vă rugăm să ne con
sultați în prealabil, deoarece pentru rubri
ca „Să cunoaștem legile țării" avem un 
grup de colaboratori din Petroșani, cu 
care s-au fixat din timp temele. Solicităm 
consultarea, pentru a evita suprapunerea.

Inteh ă activitate la recoltatul 
fructelor de pădure

Antrenați într-o susținută acțiune pentru realizarea și
depășirea sarcinilor de plan, 
din municipiu desfășoară în 
pentru recoltarea fructelor de

® Punctul de colectare 
Gîrb.ovu — aparținînd Oco
lului silvic din Lupeni — a 
predat centrului de achiziție 
în perioada 8 —18 august o 
cantitate de 7 550 kilograme 
de zmeură de bună calitate. 
Dintre cei 64 de culegători 
care activează Ța acest punct 
condus de Gheorghe Vite- 
(jan amintim pe Victoria Voi- 
chițoiu, Domnica Caramete, 
Maria Alionescu și Anița Io-

colectivele ocoalelor silvice 
aceste zile o susținută muncă 
pădure destinate exportului.

nașcu care culeg zilnic peste 
30 de kilograme de zmeură.

® Punctul de recoltare a 
fructelor de pădure Buta — 
Cîmpu lui Neag condus de 
achizitorul Victor Popa, înce
pînd de la 25 iulie a.c. și pî- 
nă în prezent, a achiziționat 
și expediat centrelor de pre
lucrare din țară și străinăta
te mai bine de 15 000 kg. 
zmeură.

’ în pregătire la edituri

” Lucrări metodice pentru cadrele didactice ■
B In afara celor 771 titluri de manuale școlare necesare e-
® levilor în următorul an de studii 1973—1974, Editura didacti- 
B că și pedagogică a mai pregătit valoroase lucrări metodice 
B utile perfecționării profesorilor care predau diferite discipli- 
B ne științifice și umanistice. Menționăm, printre acestea, me- 
B todicile intitulate „Fundamentele geometriei", „Fizica post- 
B liceală", „Legătura chimiei cu viața", precum și lucrările prac- 
B tice de anatomie și fiziologie umană, de biochimie, biofizică și 
B agricultură. De asemenea, pentru uzul profesorilor de spe- 
B cialitate au fost editate lucrările „Studii de lexicologie și isto- 
B ria lingvisticii române", „Momente din evoluția limbii litera- 
B re românești" și „Sinteze de istoria literaturii române".

Anecdote
„Ceva mai grea“

Cumpărătorul : „Aș dori să 
cumpăr o carte".

Vinzătorul: „Ceva mai 
grea" ?

Cumpărătorul: „Mi-e indi
ferent, sint cu mașina".

Examen
La bacalaureat, profesorul 

către o elevă :
— Vorbește despre come

dia modernă I
Eleva se gîndește cit se 

gîndește și izbucnește în 
plîns.

— Bine, mulțumesc — in
tervine președintele comi
siei. Se vede că ai studiat 
problema.

După actul doi
— E o piesă proastă, te 

sfătuiesc să pleci după actul 
doi.

— De ce după actul doi ?
— Pentru că după primul 

e prea mare Înghesuială la 
garderobă.

Știați că țărmul românesc 
al Mării Negre a fost populat 
cu mulți ani în urmă cu 
stridii ? Ceramica și piatra 
de construcții din antichita
te, scoase la iveală din va
luri de arheologi, erau inva
date de moluște dispărute 
în zilele noastre, în special 
stridii. Treptat, locul acesto
ra a fost luat de midii, „cons
tructorii" de azi ai plajelor. 
Nu se cunosc însă momentul 
și cauzele care au determinat 
această schimbare în fauna 
marină. Un element intere
sant pentru transformările e- 
cologice care au loc în eon-

ORIZONTAL : 1. Se face du
pă pușcare ; 2. Cum trebuie să 
fie lucrul în minele din Valea 
Jiului ; 3. In avînt ! — Așa cum 
trebuie să fie planul îndeplinit; 
4. Rocă vulcanică cenușie ; - A- 
vram Anton... ; 5. ...învață mine
ritul ; 6. In lugnă ; - A amesteca 
două sau mai multe metale ; 7. 
Trei de la Minerul I - Dinami
tă 1—7 - Matei Laurențiu ; 8.
Căpătuială; 9. Planuri concepute.

VERTICAL : 1. „Capul" unei 
exploatări miniere ; 2. Tovarăș 
de mină ; - Transportă cărbu
nele în mină ; 3. Panait Gheor
ghe — Rezultă prin arderea căr
bunelui ; 4. Pămint, de fapt; - 
Tub fără gaură !!; 5. Așa sint 
minerii... - ...în doi ; 6. A de
venit și Ziua minerului - Atri
butul căposului ; 7. Nume tur
cesc - In abataj ; 8. A dunga 
— Dat cu nămol... 9. ...și restul - 
Transporta pe vremuri vagone- 
tele in mină.

Constantin BARBU 
student I.M.P.

CALEIDOSCOP ȘTIINȚIFIC
tinuare în mediul acvatic îl 
constituie faptul că însăși 
midiile sint în pericol: un 
mare consumator de astfel 
de scoici și-a făcut apariția 
în apele mării: este vorba 
de melcul Rapana, provenit 
din Japonia.

&
Luînd ca punct de refe

rință viața și activitatea u- 
nor prestigioase personalități 
științifice românești, Ion 
Goliat a conturat, într-un

studiu publicat în revista 
„Progresele științei" a Aca
demiei, o interesantă suită 
de trăsături caracteristice 
marilor creatori de valori 
științifice. După părerea au
torului, acestea ar fi : o pu
tere de muncă excepțională 
dublată de o riguroasă disci
plină ; orientarea spre pro 
bleme majore și abordarea 
acestora într-un mod origi
nal ; o înaltă apreciere și 
înțelegere a rolului, a înda- 

toriilor sociale ale creatoru
lui de știință ; un mare in
teres pentru dezvoltarea le
găturilor științifice interna
ționale și altele.

★
O mașină automată de 

facturat recomandate a fost 
realizată la Centrul de cer
cetări și proiectări în dome
niul mecanicii de precizie 
din București. Mașina, denu
mită „Multisport", facturea
ză circa 6 000 scrisori pe oră. 
Ea urmează să intre în do
tarea oficiilor poștale.

(Agerpres)

Situați departe de artere
le intens circulate, munții 
Godeanu nu constituie, din 
nefericire, o regiune turis
tică prea căutată. Pe de altă 
parte, literatura turistică nu 
s-a preocupat îndeajuns să-i 
prezinte și să-i popularizeze 
pentru drumeție pe acești 
munți poate pentru că pri
veliștile pe care le oferă sint 
subapreciate în raport cu 
măreția Retezatului, aflat în 
imediata vecinătate.

Dar, ca un munte să fie 
frumos nu trebuie neapărat 
să prezinte abrupturi stîn- 
coase, grohotișuri, țarcuri, 
vîrfuri care parcă străpung 
norii. Este adevărat că aceste 
elemente alpine atrag în 
primul rînd atenția turistu
lui, dar și munții cu culmi 
ondulate și pășuni întinse 
pot da mari satisfacții in 
drumeție. Fiecare masiv are 
un specific, un farmec al lui, 
care se deosebește de fru
mosul altor masive. Potecile 
din Godeanu foarte des um
blate de ciobani dar mult 
mai puțin de turiști, străbat 
locuri tot atit de frumoase ca 
în cele mai sălbatice masive. 
Lipsa grohotișurilor și a pe
reților stincoși este suplinită 
de întinse pajiști alpine. Su
prafețele netede, adevărate 
podișuri suspendate la mare 
înălțime, contrastează cu 
cele cîteva vîrfuri proemi-

Platforma Borăscu
nente și cu pante abrupte ce 
mărginesc căldări glaciale. 
Pădurile de molid și fag ter
minate brusc, de multe ori 
fără intermediul jnepenișu- 
lui, dau o notă neobișnuită 
peisajului. Dar cel mai de 
preț element al acestui ma
siv, este perspectiva largă pe 
care puține drumuri de 
creastă o oferă turistului. O 
singură privire aruncată în 
fugă de jur împrejur, într-o 
zi senină, poate cuprinde 
profilul estompat al Parîn- 
gului, Munților Apuseni, 
munților Banatului și al me
leagurilor dunărene, sau poa
te pătrunde în genunile Cer- 
nei și Lăpușnicului.

In această prezentare su
mară, am ales pentru dum
neavoastră, stimați cititori, 
unul din traseele totuși mai 
uzuale al munților Godeanu, 
traseu care prezintă și a- 
vantaju] că pornește de Ia o 
bază turistică de acces mai 
cunoscută — Gura Apei — 
și poate fi efectuat Ia sfîrșit 
de săptămînă, bineînțeles 
dacă este asociat cu mijloace 
auto atit Ia plecare cît și la 
întoarcere.

Platforma Borăscu, căci 
despre ea este vorba, prin 
netezimea uimitoare desfășu
rată la peste 2 000 m înălți
me, prin poziția sa laterală 
în raport de culmea princi
pală, imediat deasupra Văii 
Lăpușnicului Mare și prin 
conformația reliefului, puțin 
obișnuită pentru zona alpi
nă, constituie un obiectiv tu
ristic demn de luat în sea
mă. Pe distanță de kilometri 
excursia devine o adevărată 
plimbare pe platforma Borăs
cu, unde eforturile fizice mi
nime ne permit să ne con
centrăm atenția asupra pei
sajului.

In drum spre Cîmpușel.

De Ia Gura Apei, la care 
putem ajunge cu autobuze ce 
fac curse regulate din orașul 
Hațeg, urcăm mai întîi pînă 
la Stîna Mare din Borăscu 
apoi ne îndreptăm spre Vf. 
Borăscu Mare (2157 m) pe 
care îl ocolim spre stingă. 
După acest urcuș de cca. 
2—2 1/2 ore, ne aflăm de fapt 
chiar în obiectivul nostru, 
platforma desfășurîndu-se 
neverosimil la această înăl
țime, sub ochii noștri uimiți. 
Ne deplasăm pe marginea 
Zănoagei Mari din Borăscu, 
o căldare glacială ce se des
chide brusc în vecinătatea 
potecii, contrastînd neaștep
tat „blîndeții" peisajului a- 
Iăturat. Traversăm platoul 
în continuare, coborîm o șea, 
un mamelon (2 134 m) și încă 
o șea, ajungînd — păstrînd 
direcția sud — Vf. Galbena 

(2 194 m) — Pentru a ajunge 
la casa de vînătoare Cîmpu
șel, poteca noastră va coborî 
în continuare spre curmătura 
Galbena, Șeaua Gîrdomanu- 
lui, va traversa Fețele Mă- 
nesei (2 010 m) Șeaua Sturu- 
lui și se va îndrepta în cele 
din urmă spre Stîna din 
Soarbele. O ultimă oră de 
mers și ajungem la cabana 
Cîmpușel, aflată pe drumul 
forestier ce duce spre Cîmpu 
lui Neag, apoi pe șoseaua 
spre Uricani și Petroșani.

Excursia noastră ia sfîrșit 
dar amintirile rămîn pe „pe
licula" memoriei, îndemnîn- 
du-ne la parcurgerea de noi 
trasee printre care platfor
ma Borăscu va continua să 
ocupe un loc însemnat.

Aurel DULA
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Repere cetățenești
Exemplu lor vii mulțumiri pentru tot 

ce au făcut și pe această cale. 
Modul în care cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 
65 care cuprinde blocurile D 4, 
D 5, C 6, au înțeles să-și ono
reze îndatoririle, constituie un 
exemplu demn de urmat de 
ceilalți 
nostru.

cetățeni ai orașului

Tudor MUCUȚA 
deputat — Vulcan

Întîlnhlle deputațllor
cu cetățenii, cadru

cîștigarea unui loc 
întrecerea socialis- 
înfrumusețarea o- 

care locuim.

propice de dezbatere
a problemelor

Marea majoritate a cetățe
nilor din circumscripția electo
rală nr. 65 a orașului Vulcan 
raportează cu mîndrie că și-au 
onorat obligațiile ce le-au re
venit din Legea nr. 20/1971, 
privind contribuția în muncă.

Este prima circumscripție ai 
cărei cetățeni au răspus . la 
chemarea consiliului popular 
al orașului efectuîndu-și zile
le de muncă patriotică la 
locul da agrement de „La 
brazi", noua bază sportivă și 
alte obiective care vin să con
cureze la 
fruntaș în 
tă pentru 
rașului în

Timp de 15 zile, peste 160 
de cetățeni au lucrat la noua 
bază sportivă din Vulcan a- 
șezînd piatră în 7 drenuri de 
peste 100 m. lungime. In a- 
ceste drenuri au fost cărați cu 
targa peste 270 metri cubi 
de bolovani de la o distanță 
de peste 100 m. Totodată s-au 
nivelat peste 350 m.p. de te
ren.

Demn de relevat este fap
tul că atunci cînd s-a solicitat 
participarea cetățenilor la a- 
ceste acțiuni, în frunte au 
fost femeile. Ele au adus deja 
o contribuție deosebită la a- 
menajarea noii baze sportive. 
Așadar, femeile pot să săvîr- 
șească fapte minunate, să o- 
fere însuflețitoare și mobili
zatoare exemple.

Deși îmi este greu să citez 
pe cutare sau cutare care a 
muncit mai mult și mai bine, 
totuși pe cîteva ' participante 
care au însuflețit prin exem
plul lor alte femei fa aceste 
acțiuni, le voi menționa îm
preună cu rugămintea ce o a- 
dresez celorlalte de a nu se 
supăra pentru că nu le arăt și 
pe ele cu numele. Maria Ba
lade, Margareta Fazecas, Di- 
dina Mihai, Irina Maernac, 
Natalia Luca, Lenuța Dimofte, 
Florica Hîrbea, Elena Nemeș, 
Elisabeta Dădălău, Elena Mi- 
tu, Elisabeta Szabo, Vasilica 
Iordache, Maria Chițimia, Ma
ria Coltea, Elena Gheorghian, 
Adela Mîndrilă, Maria Lupu- 
șor, Wilma Mogoș, Lenuța Mi- 
titelu, Lenuța Munteanu și 
altele au fost așa cum spu
neam în frunte, au adus 
aport deosebit, dovedind 
țiativă și o mare putere 
muncă. Dintre bărbați nu 
menționa de data aceasta
unul, convins fiind că ei au 
fost și vor fi în tot timpul 
manierați cu tovarășele noas
tre de viață și de muncă și nu 
se vor supăra.

Așadar, le aducem femei-

gospodărești
ale comunei

s-a

un 
ini- 
de 

voi 
nici

in comuna Aninoasa 
încheiat recent acțiunea pre
zentării de către deputați în 
fața alegătorilor a dărilor de 
seamă asupra activității de
puse în prima jumătate a a- 
nului. La adunările populare 
care au avut loc cu acest prilej 
au luat parte peste 1 000 de 
cetățeni. Mă voi referi doar 
la un aspect al realizărilor 
gospodărești obținute în acest 
an. Valoarea lucrărilor efec
tuate de cetățenii comunei- 
prin munci patriotice, după 
calculele făcute de consiliul 
popular comunal, este 
1 800 000 lei.

Alegătorii au relevat 
cadrul întîlnirilor că unde 
putații au fost activi, au vizi
tat des circumscripțiile elec
torale, problemele de larg in
teres pentru populație, 
în majoritatea cazurilor, 
și-au găsit rezolvarea. Desigur, 
nu a fost scăpată ocazia pen
tru a se arăta că. mai sînt și 
deputați care cred că dacă 
se' prezintă disciplinat la ser
viciile pe care le au, se achită 
astfel și de datoriile ce lo 
revin în calitate de deputați iar 
ca atare, nu mai vizitează 
circumscripțiile lor, nu între
țin o legătură permanentă cu 
alegătorii. Așa procedează de
putății Mikloș Mo se, loan Mi- 
clăuș si alții — aspect criticat 
în cadrul recentelor adunări 
populare. Cetățenii au expri
mat și unele doleanțe și pro
puneri. Deoarece în comuna 
Aninoasa nu există de fapt 
piață neorganizată, cetățenii 
au solicitat ca unitățile C L.F. 
să fie aprovizionate din abun
dență în această perioadă cu 
legume și fructe de sezon. De 
asemenea, cetățenii au solici
tat ca bufetul „Buturuga", ac-

tualmente închis pentru că nu 
este rentabil, să fie transfor
mat în alimentară pentru lo
cuitorii blocuriloi- de lîngă 
arena sportivă ; mașinile pre- 
parației Coroești — Vulcan să 
respecte programele de dis
tribuire a cărbunelui pentru 
angajații E.M. Aninoasa și în 
timpul verii; să fie rezolvat 
odată iluminatul străzii între 
școala generală și căminul cul
tural Iscroni.

Au fost criticați aspru acei 
cetățeni care aruncă cenușa și 
gunoiul în albia pîrîului A- 
ninoasa, precum și taxatoa
rele de pe autobuzele E.G.C. 
care mătură gundiul din au
tobuze în stradă în stația cap 
de linie de la școala gene
rală, determinînd ca acest 
punct din centrul comunei să 
fie aproape în permanență 
murdar.

O concluzie valoroasă des
prinsă din întîlnirile deputa
ților cu cetățenii este aceea că 
în viitor acestea trebuie să 
fie bine organizate, iar de
putății- să fie bine documen
tați asupra posibilităților de 
rezolvare a tuturor proble
melor din circumscripții.

Iosif SIMO, 
vicepreședinte al Consiliului 

popular al comunei 
Aninoasa

De la Direcția sanitară a județului Hunedoara
de

in 
de-

în legătură
Una din acțiunile impor

tante ale ocrotirii sănătății 
populației din țara noastră 
este prevenirea și comba
terea tuberculozei. In jude
țul Hunedoara s-au obținut 
în ultimul pătrar de veac, 
succese importante, oglin
dite în scăderea an de an 
a îmbolnăvirilor de această 
boală. Cu toate rezultatele 
obținute prin intensificarea 
acțiunilor permanente în
treprinse, sînt necesare mari 
eforturi în vederea stăpîni- 
rii endemiei tuberculoase, 
în special Ia copii.

Una din măsurile adopta
te pe plan național ca și în 
județul nostru pentru pre
venirea tuberculozei Ia co
pii, constă în revaccinarea 
B.C.G. a celor născuti DE 
LA 1 IANUARIE 1968 — 30 
APRILIE 1972. Pentru a- 
sigurarea unui grad ridi
cat de imunizâre, Institutul 
de Seruri și Vaccinuri „Dr. 
I. Cantacuzino", a asigurat 
un vaccin B.C.G. cu calități 
mult îmbunătățite, omolo-

Cu speranța va

amenajări

cu revaccinarea B.C.G
gat și pe plan internațio
nal.

In județul nostru i acțiu
nea de revaccinare a copi
ilor născuți în perioadele 
amintite, se va desfășura 
DE LA 3 SEPTEMBRIE LA 
3 NOIEMBRIE 1973 pe bază 
de catagrafie, prin interme
diul circumscripțiilor sani
tare teritoriale care vor mo
biliza copii Ia centrele de 
vaccinare, în locurile și la 
datele indicate de organele 
sanitare. Echipe speciale or
ganizate și dotate, sub con
ducerea directă a medicilor, 
vor efectua Ia centrele de 
vaccinare triajul copiilor 
pentru testarea intradermi- 
că a reacției la tuberculină 
(P.P.D.) urmînd ca la 72 de 
ore de Ia aceasta, să efec
tueze revaccinarea B.C.G.
celor negativi la tuberculo
ză. In fiecare circumscrip
ție sanitară, echipele de 
vaccinare vor lucra timp de 
o săptămînă, astfel ca în 
primele trei zile să efectu
eze intradermoreacția ia

a

tuberculină copiilor pre- 
zenți, iar în următoarele 3 
zile revaccinarea B.C.G. a 
celor indicați.

Nu vor fi vaccinați copiii 
care la data respectivă pre
zintă o boală febrilă sau 
sînt convalescenți după boli 
infecto-contagioase ca și cei 
cu afecțiuni dermatologice 
acute, situație care va ii • 
stabilită de medicul 
cumscripție sau de 
cui de specialitate.

Se recomandă ca o 
dă de 6 săptămîni 
revaccinarea B.C.G. 
ră instalării imunității celui 
vaccinat, acesta să nu fie 
supus unor intervenții chi
rurgicale și să fie ferit de 
contactul cu bolnavi de tu
berculoză.

Este o datorie a tuturor 
părinților să se prezinte cu 
copiii respectivi la centrele 
de vaccinare la datele indi
cate, contribuind astfel la 
apărarea sănătății copiilor 
noștri.

de cir- 
medi-

perioa- 
după 

necesa-

Hanul și responsabilitatea

Alte relatări și imagini
despre sărbătorirea
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ZILEI DE 23 AUGUST

Tineri și vîrstnici, femei și 
bărbați fluturând tricolorul 
românesc și steagul roșu al 
partidului și-au dat întîlni- 
re în ziua marii sărbători a 
poporului român. Printre ce
feriștii din Petroșani veniți 
să cinstească Ziua de 23 Au
gust l-am recunoscut pe co
munistul Ion Dascălu, meca
nic L.D.E. la Remiza de 
comotive C.F.R. Petroșani, 
întrebarea noastră : „cu 
sentimente ați venit aici, 
această dimineață, la mitin
gul oamenilor muncii ?" me
canicul a răspuns zîmbind fi
resc :

— Ani venit aici pentru ca 
împreună cu toți oamenii din 
Valea Jiului, să-mi aduc re
cunoștința față de partid, 
conducătorul încercat al po
porului, să-mi manifest bu
curia pentru realizările cla

sei muncitoare. Pe traseul 
Pe care îl parcurg cu locomo
tiva văd la fiecare pas și mă 
bucură nespus, toate înfăptu
irile noastre. Acest fapt ne 
dă tuturor un imbold. Și noi, 
ceferiștii, sărbătorim prin 
muncă această zi însemnată. 
In noaptea de 22 spre 23 au
gust am remorcat trenul ac
celerat 244 de la Deva Ia Pe
troșani. Am căutat să conduc 
ireproșabil acest tren, pentru 
ca toți călătorii să ajungă Ia 
timp acolo unde porniseră. 
Și, ori de cîte ori străbat a- 
cest traseu, sufletu-mi tresal
tă sub valurile emoțiilor. Pen
tru că pe acest drum, cu ani 
în urmă, am remorcat pri
mul tren accelerat care a cir
culat pe linia Simeria — 
Petroșani, bineînțeles în con
diții tnai grele, deoarece trac
țiunea era cu abur. Colegii 
mei de muncă se străduiesc 
și ei în permanență să remor
cheze trenurile în condiții cît 
mai bune, să-și facă datoria 
cu onoare, astfel îneît, între
gul colectiv 
locomotive
Prin munca 
feroviar, să 
asemenea tuturor 
muncii care își închină vred
nicia progresului țării.

Suflet tlnăr,
In mulțimea entuziastă, a- 

dunată în fața Casei de cultu
ră din Petroșani ca să închine 
măreței sărbători flori și cîn- 
tec, trofeele și faima lor, am 
recunoscut ușor, după veșmin
te, sportivii clubului „Jiul" și 
ai clubului sportiv universitar 
„Știința", elevii școlii sportive 
din localitate. Fotbaliștii de la 
„Jiul", și „Știința", rugbiștii 
„Științei", atleții de frunte ai 
municipiului nostru, toți spor
tivii, care au repurtat nenumă
rate victorii în competiții, au 
vțnit aici cu gînduri și senti
mente minunate. Cu dorința 
fermă de a susține necontenit 
tradiția sportivă a Văii Jiului.

Antrenorul echipei de fot-

gind curat
bal „Știința", profesorul 
Gheorghe Irimie ne-a mărtu, 
risit : „Stundenții îmbină cu 
succes, în permanență, activi
tatea de formare profesională 
cu cea sportivă. Ei caută să 
fie în frunte la învățătură cît 
și în sport".

Sportivii municipiului nos
tru și-au alăturat ’ victoriile, 
faptelor mărețe ale oamenilor 
muncii,, și-au manifestat ală
turi de ei adeziunea și atașa
mentul lor profund față de 
partid, dorința lor de a da ne 
încetat viață hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie, privind 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului.

al Remizei de 
C.F.R. Petroșani, 
sa în transportul 
fie ,,la înălțime" 

oamenilor

Au lucrat din plin joi, spo
rind cantitatea de diferite ma
teriale lemnoase adusă în de
pozitul de la Iscroni cu peste 
125 de tone și șoferii Iuliu 
Pociu, Constantin Varga, Mi
hai Lingea, Ion Cocotă și alții 
de la secția U.M.T.C.F., cei de 
pe autobuzele E.G.C., de la 
„bordurile" autocamioanelor 
B.A.T.P.S., S.U.T. iscroni, sec-

torului Livezeni al I.P.S.P., 
I.T.A. și ai altor întreprinderi 
prestatoare de servicii.

Deservire

Subsemnatul Gheorghe Bu
za, domiciliat în Petroșani, 
strada Dărănești nr. 75, mă a- 
dresez redacției în numele a 
21 de familii colocatare pe a- 
ceeași stradă, solicitînd spri
jin pentru rezolvarea 
probleme devenită acută 
tru noi toți. Este vorba 
faptul că pe o porțiune 
circa un kilometru din stra
da Dărănești, unde locuiesc 21 
de familii, nu există încă re
țea electrică, casele fiind î- 
luminate ca și acum cîteva

unei 
pen- 

de 
de

s

. 0 concentrare
da oameni
și rea izari
(Urnrore din pag 1)

jele. Cît despre ei — nu gre
șesc nici o dată.

întotdeauna cu un pas îna
intea dulgherilor, fierarii-be- 
toniști execută structura me
talică, firele de fier care, în 
învelișul de beton, vor acorda 
rezistența, rigiditatea 
ră întregului 
dirii

— Azi este 
neobișnuit de 
latează șeful 
BORȘODI. * 
pînă acum vom 
tăm 5 tone de 
de rezistență, 
producție record, 
muncitorii din brigadă, 
la sfîrșitul zilei, vom realiza 
o producție de 20 000 lei. Cît 
în două zile de lucru obișnui
te. Vrem să cinstim prin fap
te demne aceste zile de sărbă
toare. Ortacii mei. majoritatea 
tineri, au hotărît ca, din mo
ment ce s-au angajat să lu
creze în zilele de sărbătoare, 
să obțină rezultate mai bune 
ca orieînd. GHEORGHE PRE
DA, CONSTANTIN VERDE, 
IOAN ANDREI, CONSTAN
TIN FRUMUȘELU și toți cei
lalți — nu are nici unu] mai 
mult de 21 ani — au dovedit, 
și ieri și azi, că se pot ține de 
cuvînt.

— Azi ca și în ziua prece
dentă, 23 August, șantierul 
preparației Lupeni a cunoscut 
cel mai intens ritm de muncă 
din această lună ne declară in
ginerul 
aceste două 
bătoare în 
membru al formațiilor de 
lucru nu a lipsit de pe șanti
er am reușit să recuperăm o 
însemnată parte din restanțe
le înregistrate în prima jumă
tate a anului. Sînt încredințat 
că la sfîrșitul acestei luni vom 
putea raporta realizarea celei 
mai înalte cote lunare de Ia 
atacarea lucrărilor. De aceea 
așteptăm cu bucurie sfîrșitul 
lunii cînd vom putea face bi
lanțul muncii noastre.

decenii cu lămpi de petrol. 
Deci, cele 21 de familii nu cu
nosc încă în casele în care 
trăiesc binefacerile curentu
lui electric.

Am dori tare mult să 
cînd vom putea scoate 
casele noastre lămpile 
ga.:, cînd copiii noștri se 
putea bucura de 
trică acolo unde 
mănîncă, învață, 
televizor.

Ne-am adresat 
organe competente care ne-au 
promis că vom primi curent. 
Ne-am oferit contribuțiile în 
bani și în muncă. Degeaba în
să. Pînă în prezent nu am 
constatat din partea vreunui 
fa'ctor o preocupare mai se
rioasă în direcția 
problemei noastre.

S-au electrificat 
toate satele : să nu 
bim de comune. In orașul nos
tru toată lumea este mulțumi
tă că are lumină electrică. Re
pet : a mai rămas însă o por- 
i.Hne de circa un kilometru fă
ră rețea electrică, uitată. Vă 
rugăm să dați curs la aceas
tă scrisoare cu speranța că fac
torii competenți se vor sesi
za, ne vor înțelege și ajuta și, 
în sfirșit, se va face lumină 
în curînd și pe strada noastră. 
Așteptăm

din Uricani

eșafodaj
necesa-
al clă-

balneare I (Urmare din pag. 1)

o zi de 
rodnică, 

brigăzii 
Cu

muncă 
ne re- 
IOSIF 

fasonatfierul
reuși să mon- 
fier la stîlpii 
Va fi o zi de 

împreună, 
pînă

LUCA SUCIU. 
zile de 

care nici

In 
săr- 

un

știm 
din 
cu 

vor 
elec-lumina

se îmbracă, 
de radio și

la mai multe

rezolvării

aproape 
mai vor-

Gheorghe BUZA, 
Petroșani, str. Dărănești

de 
la-

Lacul Nuntași
La 60 de kilometri 

Constanța, într-o zonă 
gunară, se află lacul Nun
tași, ale cărui ape și nămol, 
cu o mare concentrație în 
săruri, au importante cali
tăți terapeutice. Un studiu 
recent încheiat, prevede a- 
menajarea lacului, pentru 
efectuarea unor tratamente 
cu apă și nămol de Nuntași.

Pentru copii
La Neptun, una dintre ce

le mai frumoase stațiuni ale 
litoralului românesc, a fost 
amenajată o plajă destinată 
în exclusivitate copiilor. La 
dispoziția micilor oaspeți ai 
litoralului au fost puse o 
serie de dotări specifice jo
curilor de plajă — toboga
ne, balansoare, scrîncioabe 
și altele.

(Agerpres)

— 350 de tone cumulate de la 
începutul lunii. In zilele de 
sărbătoare au putut fi văzuți 
în sala de pontaj a minei, răs- 
punzînd prezent chemării lan
sate de a contribui la recupe
rarea urgentă a restanțelor la 
extracția de cărbune pe care 
le înregistra mina, brigadierii

Jenică 
mi- 
Ion 

Kele- 
Tala-

Procopie Moater, 
Năstase și Ion Petreanu, 
nerii Dumitru Bornoiu, 
Gavriloaie și Laurențiu 
men, tinerii Constantin 
bă și Mihai Berindei.

In drum spre puț, cu 
clipe înaintea intrării în mină, 
îl zărim pe Gheorghe Scorpie, 
unul din brigadierii fruntași 
ai minei care și în aceste zile 
a înțeles că locul său și a or
tacilor este acolo unde își pot 
aduce o contribuție nemijloci
tă la realizarea sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin. 
Atunci cînd minerii sînt sti
mați și prețuiți de întreaga ța
ră, nu putem concepe să stăm 
acasă decît atunci cînd ne-am 
achitat în întregime de sarci
nile ce ne revin, ne spune 
zîmbind brigadierul, după ca
re a pornit grăbit spre ortaci.

In zilele de 23 și 24 august s-a

cîteva

înregistrat o prezență inedită 
în abatajele minei Uricani : 
în sprijinul minerilor au ve
nit brigăzile de tineret orga
nizate din inițiativa comitetu
lui U.T.C. din cadrul minei. 
Avînd în frunte pe Petru Fă
gaș, activist în cadrul comite
tului județean ăl U.T.C. și pe 
Gheorghe Goleanu, secretarul 
comitetului U.T.C. din între
prindere, 22 de tineri uteciști 
au lucrat împreună cu minerii 
din abatajele sectorului III, 
adueîndu-și din plin contribu
ția la cele 350 de tone produ
se în cadurl schimbului I al 
zilei de 23 August. Merită 
consemnat elanul unor tineri 
ca Petru Toma, Dezideriu Sze- 
kely, Dumitru Jianu, Gavrilă 
Enache, Neculai Vintilă, Ga
vrilă Breban și alții care 
dovedit cu acest prilej că 
țeleg semnificația pe care 
are munca plină de elan
societatea noastră. Participa
rea responsabilă a oamenilor 
muncii din cadrul minei Uri
cani la producția zilelor de 23 
și 24 august a creat premisele 
realizării și depășirii sarcini
lor de plan pe luna în curs, 
succes care se adaugă realiză
rilor de pînă acum a acestui 
harnic colectiv de muncă.

I
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bună 
la iarbă

verde

au 
în- 

o 
în

I
s

I
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In zi de sărbătoare
La muncă patriotică

i
I
s

I
*

I
I
•t
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După mitingul ținut'în di
mineața de 23 August la 
secretarul comitetului 
partid, Ștefan Puican, a 
bit în fața unui număr de 
te 200 oameni ai muncii 
Aninoasa despre însemnătatea 
istorică a insurecției naționale 
antifasciste armate, funcți
onarii, tehnicienii și inginerii 
exploatării miniere au hotărît 
să urmeze exemplul minerilor 
care au cerut să cinstească 
prin muncă marea sărbătoa
re a poporului român.

care 
de 

vor- 
pes- 
din

Astfel, sub îndrumarea co
mitetului de partid, a comite
tului sindicatului, personalul 
T.A. al exploatării s-a antre
nat într-o amplă acțiune de 
muncă patriotică pentru cură
țirea incintei minei și a parcu
lui înconjurător.

C. DANILA 
corespondent

Și la punctele de agrement 
s-a... muncit din plin. Pe în
treaga pajiște de „La Tulipan" 
dar mai ales în jurul „stivelor" 
de coșuri cu sticle de bere, al 
grătarelor care rumeneau mi
titeii și cîrnăciorii a domnit 
joi o vie animație. Sute de 
mineri de la Aninoasa și Dîlja, 
foarte mulți tineri din Petro
șani,numeroase familii au 
sărbătorit aici, la iarbă verde, 
ziua de 23 August.

Salariații I.C.L.S.A.P. cu 
„misiune specială" aici în lun
ca Jiului, au fost la... înălți
me.

— Pentru azi, a precizat to
varășul Szabo Laszlo, coordo
natorul activității tuturor 
punctelor de desfacere ale 
I.C.L.S.A.P. prezente „La Tu
lipan", am adus aici însemna
te cantități de marfă. Micii au 
trecut aproape toți și mai e 
pînă deseară. La bere am pu
tea face față la solicitări spo
rite.

Intr-adevăr Rozalia Ilinca, 
Maria Șoșoi și alte ospătare 
de la mititei nu prea au avut... 
timpi morți. Alexandru Dun- 
cea, șeful unității I.C.L.S.A.P. 
nr. 60 Aninoasa, prezent aici 
cu două puncte de desfacere, 
la fel

f RUGBI
Prima ediție a „Festivalului sportului

In zilele de 22 și 23 august 
a. c., orașul Deva a găzduit 
etapa județeană a „Festivalu
lui sportului feminin hunedo- 
rean", unde au participat a- 
proape 260 de concurente, re- 
prezentînd toate municipiile și 
orașele județului Hunedoara.

Municipiul Petroșani a parti
cipat la această întrecere cu 
un număr de 34 sportive, care 
s-au întrecut la cinci discipline 
sportive (atletism, fotbal, hand
bal, șah și tenis de masă), ab
sentă fiind doar reprezentan
ta disciplinei volei.

După prima zi de întreceri, 
echipele de fotbal și handbal 
au ieșit învingătoare și s-au 
calificat pentru jocurile finale, 
care au avut loc in ziua a doua 
a întrecerilor. Probele de atle
tism ca și cele de șah și tenis 
de masă au luat sfirșit chiar 
din prima zi. Participantele 
noastre la întrecerile acestor 
trei ramuri sportive au obținut 
un loc unu, prin Elena Secrie-

handbal dispu-
Paringul 

Sănătatea 
încheiat cu vic-

Pe- 
Hu-

ru, de la Școala generală nr. 
i Petriia Ia proba de 400 metri 
plat, un loc doi la tenis de ma
să — Rodica Cazan, de la „Vis- 
coza" Lupeni și un loc trei — 
Elena Tofalvy, de la Minerul 
Lupeni.

Finala la 
tată intre 
troșani și 
nedoara s-a
toria echipei din Hunedoara cu 
scorul de 7—2, după ce la pau
ză echipa prof. Ion Chiș a 
condus cu 2-1, clasîndu-se ast
fel pe locul secund. Echipa de 
fotbal Preparatorul Lupeni după 
victoria cu 6-2 asupra repre
zentantei orașului Hațeg, reali
zată în prima zi, se părea că 
va fi o ciștigătoarea sigură a 
competiției. însă in meciul cu 
echipa Vidra, din Orăștie, ele 
nu au mai confirmat compor
tarea bună din prima zi și au 
cedat la limită, cu scorul de 
2-1, scor stabilit în prima re
priză.

Stiinta> >

Intrucît echipa de rugbi a 
țării noastre se află în pre
gătire, tirmînd să susțină în 
curînd mai multe jocuri in
ternaționale, pentru forma
țiile divizionare A s-a orga
nizat, pînă la începerea nou
lui campionat, o întrecere do
tată cu „Cupa Federației 
Române de Rugbi". La a- 
ceastă competiție participă și 
reprezentativa studenților din 
Petroșani, care în 
trecut a avut o 
meritorie.

Rugbiștii 
debutat în 
o victorie,

sezonul
comportare

de la 
noua 
întrecînd joi,

Știința 
întrecere

au 
cu 
pe 

scorulstadionul „Jiul", cu sco 
de 7-6 pe Agronomia Cluj.

Meciul, 
clarat' și 
Petre Niculescu 
rești, a avut puține momente 
de spectacol rugbistic atrac
tiv, interesant. Ambele echi
pe s-au angrenat, în cea mai 
mare parte din timp, într-un 
joc de uzură, lipsit de acele

așa cum ne-a de- 
arbitrul întîlnirii, 

din Bucu-

Agronomia Cluj
faze care conferă acestui sport 
atîta frumusețe. De vină a 
fost, poate și... vacanța care 
i-a ținut pe rugbiști departe 
de stadion, pregătirile lor nea- 
tingînd în prezent cota ma
ximă.

Mai rutinați, localnicii au 
dominat tușa și grămada, au 
știut să desfacă apărarea oas
peților în repriza secundă, 
realizînd o încercare care, pî
nă la urmă, 
tărîtoare în 
toriei.

După 
tin de 
mat cu 
pedeapsă de la circa 30 de 
metri de buturile adverse, jo
cul s-a echilibrat și în minu
tul 14 Moișan de la oaspeți 
realizează o încercare, trans
formată de către Balint.

La reluare, rugbiștii de 
Știința atacă mai hotărît 
Stănculeanu reușește ca 
minutul 68 să culce balonul

s-a dovedit ho- 
dobîndirea vic-

minutul 10, Mar-ce în
la Știința a transfor- 
precizie o lovitură de

la
Și 
în

(3-6)
în terenul de țintă advers. 
Dacă Martin nu rata trans
formarea, scorul putea fi mai 
mare. Dar așa, studenții au 
cîștigat, în final, partida nu
mai la un punct diferență, 
care, totuși, înseamnă victo
rie !

Știința a prezentat urmă
toarea formație ; Talpă, Ște
fan, Radu, Tufeanu, Moroe, 
Băltărețu, Burghelea, Veșt- 
meanu, Neagu, Fălcușeanu, 
Rădulescu, (Stoica), Dumitru, 
Stănculeanu, Abribula, Mar
tin.

După cum am fost infor- ■ 
mâți, rugbiștii de la Știința, 
se vor deplasa la sfîrșitul 
cest'ei luni, în Franța 
vor susține un număr 
trei jocuri cu echipe 
roase din această țară, 
le dorim succes în acest tur
neu și o comportare cît mai 
frumoasă din partea fiecărui 
component al echipei.

a- 
unde 

de 
valo-

Noi

G. mateesgw

Liceul industrial minier
PETROȘANI

>

Str. 30 Decembrie
anunță

ținerea concursului de admitere, sesiunea septembrie 1973, 
pentru ocuparea următoarelor locuri:

a) CURS DE ZI
— exploatări miniere — 71 locuri
— electromecanică minieră — 35 locuri
— instalații de automatizări — 13 locuri

b) CURS SERAL
— exploatări miniere — 40 locuri
— electromecanică minieră — 80 locuri 

înscrierile și relații suplimentare la secretariatul liceului,
telefon 17 36.

MICA PUBLICITATE
Caut femeie intern, îngrijire doi copii. Petroșani, str. 

Carpați nr. 2/4/2.
PIERDUT autorizație generală de funcționare acar, eli

berată de preparația cărbunelui Coroești pe numele Tara- 
dociuc Maria. Declar nulă.

PIERDUT carnet student pe numele Stejaru Magdalena. 
II declar nul.

VIND casă, două camere, bucătărie, baie. Petroșani str. 
Transilvania nr. 41.
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MESAJUL
președintelui Consiliului 

de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

adresat participanților
la cea de-a Vl-a 

Conferința internațională 
„Pacea mondială prin 

drept“, care se deschide 
la Abidjan CCoasta de 

Fildeș) la 26 august 1973

îmi revine deosebita plăcere de a adresa un cordial salut 
participanților la cea de-a Vl-a Conferință internațională 
„Pacea mondială prin drept" și să-mi exprim convingerea 
că eminenții juriști reuniți la această conferință își vor aduce 
o contribuție activă la promovarea și aplicarea principiilor 
dreptului internațional în relațiile dintre toate statele, la asi
gurarea unei păci trainice și Ia edificarea unei lumi mai 
bune în care încrederea, respectul reciproc și cooperarea 
între popoare să ia în mod definitiv locul războiului și sufe
rințelor de tot felul pe care le-a încercat omenirea.

Reuniunea dumneavoastră are loc în condițiile în care 
pe arena mondială au Ioc profunde mutații în direcția des
tinderii și colaborării, a afirmării politicii de independență 
a popoarelor, a participării tuturor statelor la soluționarea 
problemelor internaționale și, în acest cadru, a sporirii rolu
lui țărilor mici și mijlocii, a ridicării conștiinței și răspunde
rii și, totodată, a participării popoarelor la salvgardarea păcii.

Desigur, statornicirea unei păci durabile, fără războaie 
și conflicte, nu poate fi concepută decît prin instaurarea 
unor relații noi între state, democratice, pe temeiul deplinei 
egalități în drepturi, în condițiile respectării riguroase a 
legalității internaționale, a dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpînul propriului destin, al bogățiilor naționale și ( 
de a se afirma în mod liber și suveran în cadrul comunității 
internaționale.

Republica Socialistă România, profund atașată năzuin
țelor de pace, securitate și colaborare între popoare, promo
vează o politică activă de așezare a relațiilor, dintre toate 
țările pe baza principiilor fundamentale ale dreptului inter
național — respectarea neabătută de către toate statele a su
veranității și independenței naționale, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța, avantajul reciproc.

România consideră că numai respectarea tuturor acestor 
principii poate să asigure dezvoltarea și înflorirea fiecărei 
națiuni și, în același timp, să creeze un climat favorabil 
aproprierii și înțelegerii între popoare, pentru o conlucrare 
multilaterală, pașnică și rodnică între toate țările lumii.

îmi exprim convingerea că juriștii, care prin însăși for
mația și menirea lor sînt chemați să slujească cu demni
tate și devotament ideea de dreptate, își pot aduce gene
roasa contribuție — prin toate mijloacele specifice profesiunii 
lor — Ia promovarea legalității internaționale, la combaterea 
injustiției și a oricărei opresiuni, Ia afirmarea personalității 
umane.

Urez tuturor participanților la conferință, care își des
fășoară pentru prima dată lucrările în Africa — continent 
angajat în lupta pentru eliberarea națională, lichidarea de
finitivă a colonialismului și a discriminării rasiale, pentru 
o dezvoltare liberă și independentă pe calea progresului eco
nomic și social — să obțină cele mai fructuoase succese în 
realizarea obiectivelor propuse, consacrate idealurilor de 
pace, libertate și înțelegere internațională.

Vizita anei delegații de ziariști 
de la Agenția Centrală 

Telegratică Coreeană
In perioada 12—-25 august, 

o delegație de ziariști coreeni, 
condusă de Kim Ian Săn, di
rector general adjunct al 
ACTC-Phenian, a făcut o vi
zită de documentare și schimb 
de experiență în țara noastră, 
in cadrul acordului de colabo
rare între Agerpres și ACTC.

Oaspeții au vizitat obiecti
ve economice și social-cultu- 
rale din București, județele 
Dolj, Mehedinți, Hunedoara, 
Sibiu, Brașov, Prahova, s-au 
întîlnit cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid, de 
stat, ale Frontului Unității 
Socialiste.

In cadrul vizitei, ziariștii co
reeni au purtat convorbiri cu 
conducerea Agenției române

de presă — Agerpres. De ase
menea, au avut o întrevedere 
cu Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 

înainte de plecare, delegația 
ACTC a fost primită de tova
rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordi
ală, tovărășească^ au partici
pat Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Ion 
Mărgineanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., director ge
neral al Agenției române de 
presă — Agerpres.

A fost prezent Li Min Su, 
ambasadorul R. P. D. Core
ene la București.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ciprian Porumbescu ; 
Republica : Dacă e marți, e 
Belgia ; PETRILA : Trăind 
în libertate ; LONEA — Mi
nerul : Micul om mare ; A- 
NlNOASA : Sfînta Tereza și 
diavolii : VULCAN : Fuga e 
sănătoasă ; LUPENI — Cul
tural : Copiii căpitanului 
Grant; Muncitoresc: Am în
călcat legea : URICANI: 
Steaua sudului.

LUNI, 27 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noieni 
brie : Orizont abrupt : Re
publica: Anonimul venețian; 
PETRILA : Trăind în liber
tate ; LONRA — Minerul : 
Micul om mare ; ANINOA- 
SA : Sfînta Tereza și diavo
lii ; VULCAN : Boxerul : 
LUPENI — Cultural : Aten
tatul • Muncitoresc: Am în
călcat legea ; URICANI: 
Steaua sudului.

Manifestări prilejuite de
V

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— Cu prilejul sărbătorii nați
onale a României, la 24 august 
a fost inaugurată la cinemato
graful „Dovjenko" din Kiev o 
săptămînă a filmului româ
nesc. La spectacolul de gală, 
cu filmul „Explozia", D. S. 
Vsevolap, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului de Stat pen
tru cinematografie de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al U- 
crainei, și conducătorul dele
gației de cineaști român, Con
stantin Pivniceru, 
„România film", 
scurte alocuțiuni.

ULAN BATOR 
pres). — La Ulan 
loc o adunare festivă închina
tă celei de-a 29-a aniversări a 
Insurecției naționale antifas
ciste armate.

Au luat cuvîntul D. Baldan, 
vicepreședinte al Asociației 
de prietenie mongolo-română, 
rectorul Institutului de medi
cină, și Traian Gîrba, ambasa
dorul României la Ulan Bator.

Cu această ocazie, la Pala
tul păcii și prieteniei a fost 
deschisă o expoziție privind 
realizările țării noastre. A fost 
vizionat, apoi, filmul româ
nesc „Serata".

*
ROMA 25 — Coresponden

tul Agerpres, Radu Bogdan 
transmite : Primăria orașului 
Livorno a organizat, vineri 
scara, în colaborare cu Amba
sada Republicii Socialiste Ro
mânia la Roma și Asociația 
de prietenie Italia — Româ
nia o manifestare culturală în
chinată celei de-a 29-a aniver
sări a Insurecției naționale 
antifasciste armate din august 
1944. Cu acest prilej, prof, 
univ. Alexandru Bălăci, di
rectorul Bibliotecii române 
din cadrul „Accademia di Ro
mania" din capitala Italiei, a 
ținut o conferință la Clubul 
muncitorilor portuari din Li
vorno despre evoluția conti
nuu ascendentă a tradiționale
lor legături culturale dintre 
România și Italia.

In aceeași zi, la Livorno

director la 
au

25 
Bator

rostit

(Ager- 
a avut

a

Japoniei va
vizita R.F.6.

BONN 25 (Agerpres). — 
Cancelarul Republicii Federa
le Germania, Willy Brandt, a 
anunțat, vineri, că primul mi
nistru al Japoniei, Kakuei Ta
naka, va vizita, curînd, R.F.G. 
Declarația a fost făcută în fa
ța unei delegații sindicale ja
poneze aflate în vizită la Bonn, 
neprecizîndu-se însă data. A- 
ceasta va fi prima vizită a lui 
Tanaka în capitala R.F. Ger
mania, de la investirea sa ca 
prim-ministru.

Luptele din
PNOM PENH 25 (Agerpres). 

— Cea. mai puternică ofensi
vă a patrioților khmeri de la 
încetarea bombardamentelor 
americane în Cambodgia s-a 
produs sîmbătă, cînd aceștia 
au atacat cu rachete aeropor
tul din Pnom Penh, informea
ză agențiile Reuter și A.F.P 
Tot sîmbătă, forțele armate 
patriotice naționale au tăiat 
șoseaua nr. 5, de importanță

23 August
fost inaugurată o expoziție co
lectivă de pictură, cu lucrări 
aparținînd unor reprezentanți 
ai școlii contemporane plasti
ce românești.

★
LIMA 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 29-a ani
versări a Insurecției naționale 
antifasciste armate, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la 'Lima, Mircea Nico- 
laescu, a vorbit la posturile 
de radio peruane „Radio Na- 

..Radio Luz“, „Radio 
televiziunea pe- 
7", prezentînd 

actului de la 23 
și preocupările

cional"
Union" și la 
ruană „Canal 
semnificațiile 
August 1944 
actuale ale poporului român 
pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Cu același prilej, ambasado
rul român a oferit o recepție.

Posturile de radio peruane 
au difuzat, în cinstea Zilei de 
23 August, programe bogate 
și variate de muzică populară, 
ușoară și clasică românească, 
iar televiziunea a prezentat 
filmul de scurt metraj ..Bucu
rești — capitala-României".

NICOSIA 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului român. însărci
natul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Nicosia, Ion Anghel. a 
oferit un cocteil, la care au 
participat Glafcos Clerides, 
președintele Parlamentului ci
priot, Rauf Denktaș. vicepre
ședinte al Republicii Cipru, 
Yiannaki Christofides, minis-

trul afacerilor externe, Micha
el Colokasidas, ministrul co
merțului și industriei, An
dreas Patsalides, ministrul 
finanțelor, Andreas Kouros, 
ministrul educației, P. Stavrou, 
subsecretar la președinție, 
Osorio Tafall, reprezentant 
special în Cipru al secretaru
lui general al O.N.U., precum 
și alți reprezentanți ai O.N.U., 
deputați, membri ai corpului 
diplomatic, oameni de știință 
și artă, reprezentanți ai cer
curilor de afaceri, ziariști.

★
OTTAWA 25 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei naționale a 
României, ambasadorul ro
mân la Ottawa, Bucur Șchio
pii, a organizat un cocteil, la 
care au participat J. Aitkin, 
președintele Corporației de 
dezvoltare a exporturilor, .1. 
Gray, președintele Companiei 
pentru energie atomică, .1. 
Williams, prim-adjunct al mi
nistrului agriculturii, E. Black, 
director general în M.A.E., în
sărcinat cu probleme europe
ne, alți funcționari superiori 
din M.A.E. canadian, șefi ai 
misiunilor diplomatice, perso
nalități economice și cultural- 
artistice,. profesori și cercetă
tori universitari, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, zia
riști.

Cu același prilej, ambasado
rul. român a luat cuvîntul la 
posturile de radio din Mont
real, iar posturile de radio și 
televiziune din Ottawa și 
Montreal au transmis filme și 
emisiuni muzicale românești.

«•

Declarația președintelui 
Republicii elene cu privire

ia situația din Cipru

încheierea lucrărilor
Congresului P.C. din

Argentina
BUENOS AIRES 25 (Ager

pres). — La BuenoS Aires s-au 
încheiat lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Argentina. Par- 
ticipanții au aprobat raportul 
prezentat de secretarul gene
ral al P. C. din Argentina, 
Geronimo Arnedo Alvarez, 
privind situația politică din 
țară și sarcinile partidului în 
etapa actuală.

Congresul a adoptat o rezo
luție în care se pronunță pen
tru sprijinirea lui Juan Peron 
și a soției sale, Isabela Peron, 
care candidează pentru func-

țiile de președinte și, respec
tiv, vicepreședinte ai republi
cii, în alegerile de la 23 sep
tembrie.

In rezoluție se arată că 
partidul va sprijini Mișcarea 
Justițialistă condusă de gene
ralul Peron „Atîta timp cît 
aceasta va urmări un program 
de eliberare națională și so
cială".

Congresul a ales noua com
ponență a Comitetului Central 
al P. C. din Argentina. Gero
nimo Arnedo Alvarez a fost 
reales secretar general al 
P. C. din Argentina.

® Continuîndu-și vizita în 
U.R.S.S., delegația AKLUS, 
condusă de Iulian Ploștinaru. 
prim secretar al comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., 
care participă la manifestări
le prilejuite de sărbătoarea 
națională a României, s-a yi- 
tîlnit, la Kiev cu conducerea 
și activiști ai filialei Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
ne.

Apelul lansat puterilor nucleare
O.P.A.N.A.Lde Conferința

25CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Cu prilejul ce
lei de-a treia conferințe ge
nerale organizate la Ciudad de 
Mexico, O.P.A.N.A.L. — orga
nism pentru interzicerea ar
melor nucleare în America La
tină — a lansat un nou apel 
puterilor nucleare pentru în
cetarea imediată a tuturor ge
nurilor de experiențe nuclea
re. Acest apel figurează într-o 
rezoluție prezentată de Jamai
ca, Mexic și Panama, și adop
tată în unanimitate de cele 18 
țări membre ale organizației, 
înainte de închiderea reuniu
nii.

In aceeași rezoluție, aduna-

rea „condamnă cu cea mai 
mare fermitate continuarea 
experiențelor cu arme nucle
are în toate mediile". S-a hotă- 
rît, cu acest prilej, ca această 
problemă să fie revăzută pe
riodic, „în lumina atitudinii 
pe care o vor adopta în viitor 
puterile nucleare".

Intr-o altă 
O.P.A.N.A.L. și-a 
satisfacția față de
de către R. P. Chineză și Fran
ța a celui de-al doilea protocol 
adițional al Tratatului de la 
Tlatelolco, prin care se anga
jează să respecte denucleari- 
zarea Americii Latine.

rezoluție, 
exprimat 
semnarea

Situația la frontiera dintre Rhodesia 
și Zambia tinde din nou să se

ATENA 25 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Badea, 
transmite : La Atena a fost 
dată publicității o declarație 
a președintelui Republicii ele
ne, Ghiorghios Papadopoulos, 
prin care acesta își exprimă 
neliniștea profundă pentru si
tuația creată în Cipru, datori
tă activității organizațiilor și 
grupărilor ilegale.

„Grecia — se spune în de
clarație — a dezaprobat pu
blic acțiunile organizației ile
gale a generalului Grivas, 
care subminează politica sa 
constînd în soluționarea pro
blemelor cipriote prin convor
biri 'intercipriote lărgite, cu 
scopul garantării unui stat in
dependent, suveran și unitar. 
Totuși, generalul Grivasj-Di- 
ghenis nu numai că nu a dat 
curs recomandărilor Greciei, 
dar și-a extins activitatea prin 
acțiuni nedemne". In decla
rația președintelui Papadopou
los se arată că guvernul grec

se vede nevoit sâ ceara din 
nou generalului Grivas-Dighe- 
nis să înceteze imediat activi
tatea armată și să-și dizolve 
organizația.

Declarația președintelui 
Ghiorghios Papadopoulos in
tervine imediat după încheie
rea consultărilor la nivelul cel 
mai înalt, care au avut loc zi
lele acestea la Atena asupra 
situației din Cipru, al căror 
obiect l-a constituit căutarea 
modalităților prin care Grecia 
ar putea contribui mai efici
ent la 
liniștii 
înlesni 
cadrul 
priote, 
bazate 
cipriot 
suveran.

obținerea calmului și 
în insulă, fapt care va 
găsirea unei soluții în 
convorbirilor interci- 
a unei soluții drepte, 
pe principiul statului 
independent, unitar și

agraveze
LUSAKA 25 (Agerpres). — 

Situația la
Rhodesia și Zambia tinde din 
nou să se agraveze ca urmare 
a concentrării unor unități mi
litare de către regimul rasist 
de la Salisbury. Aceste unități 
sînt formate din mercenari 
angajați de regimurile rasiste 
din Rhodesia și Africa de Sud, 
cu sprijinul colonialiștilor 
portughezi. Anunțînd" aceasta,

frontiera dintre
ziarul „Zambia Daily Mail" a- 
vertizează asupra faptului că 
țările africane, împotriva că
rora sînt pregătiți mercenarii 
de către guvernele reacționa
re de la Pretoria și Salisbury, 
sînt unite și au prieteni nu
meroși pe plan internațional, 
care pot veni cu ajutor, inclu
siv cu voluntari, pentru res
pingerea unor eventuali agre
sori.

TOKIO 25 (Agerpres). 
După peste cinci săptămîni de 
întrerupere, la Tokio a fost 
reluată sesiunea Parlamentu-

Cambodgia
strategică, instaurînd contro
lul asupra unui tronson de a- 
proape 7 km și tăind astfel 
principala comunicație a ca
pitalei cu al doilea oraș al 
Cambodgiei, Battambang.

Presiunile patrioților s-au 
intensificat și în jurul orașu
lui Kompong Chain, situat la 
80 km nord-est de Pnom Penh, 
ale cărui comunicații cu restul 
țării se rezumă în prezent la 
traficul aerian.

muzică populară ; 20,00 Rq- 
- diojurnal-; -20,15 Zece melodii 

preferate ; 21,15 Caruselul
ritmurilor ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Pagini din opera 
comică ..Nevestele vesele din 
Windsor" ; 23,00 Dans non
stop ; 24.00 Buletin de știri : 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

Cea de-a doua activitate 
extravehiculară a misiunii 

„Skylab-2“
HOUSTON 25 (Agerpres). — 

Jack Lousma și Owen Gar- 
riott au efectuat vineri, înce- 
pînd de la ora 16,24 GMT, cea 
de a doua activitate extrave- 
hiculară a misiunii „Skylab-2“. 
Echipați în costumele de sca
fandru, ei au reușit intr-un 
timp record, numai două mi
nute, să conecteze 
celor șase giroscoape 
ratorului spațial cu 
unui ordinator aflat

cablurile 
ale labo- 
circuitele 
în struc-

DUMINICA, 26 AUGUST

6.00 Buletin de știri : 6,05 
Concertul dimineții ; 7.00 Ra
diojurnal : 8.00 Partidului,
inima și versul : 8.10 Ilustra
te muzicale ; 9,00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor ; 10.30 Succese ale 
discului : 11,00 Buletin de 
știri ; 11.05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 11.35 Orchestra
Cornel Popescu ; 12,00 De
toate pentru toți : 13,00 Ra
diojurnal ; 13,15 Șlagăre în 
interpretarea cîntăreților Mi- 
haela Mihai. Johnny Ilally- 
day și Adriano Celentano ; 
14.00 Unda veselă : 14,30 Es
trada duminicală : 15.00 Bu
letin de știri ; 15.30 Azi, în 
România ; 16,45 Sport și mu
zică ; 19,15 Canțonete : 19,30 
Albumul interpreților de

DUMINICA, 26 AUGUST

8,00 Bună dimineața I
8,20 Cravatele roșii
9,25 Film serial: Daktari
9,50 Viața satului.

10,50 Emisiune în limba ma
ghiară.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.

_.................... ....... - ;■•■■■■ ■ ■

16.30 Film serial : Arthur —

episodul VI : Duelul.
16,55 Fotbal : Steagul Roșu — 

F.C. Argeș.
18,50 Al IX-lea Festival de 

folclor de pe litoral 
(Cluj).

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Săptămînă 

politică internă și in
ternațională în imagini.

20,10 Reportajul săptămînii: 
Valurile Dunării.

20.30 Film artistic : Ultimul 
domiciliu cunoscut.

22,05 Itinerar cubanez.
22,25 Telejurnal.
22,35 Duminică'sportivă.

LUNI, 27 AUGUST

17.30 Curs de limbă france
ză. Recapitulare (6).

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Sibiu.
18.20 Căminul.
19,00 Ecranul.
19.20 1001 de seri :

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii :
20,05 Ancheta TV. Dosarul 

8013.
20,45 Revista literar artistică 

TV.
21.30 Roman foileton. Vinul 

roșu (partea I).
22,05 24 de ore.

Valorile temperaturii 
registrate in cursul zilei 
ieri :

în
de

Maximele : Petroșani 25
grade ; Paring 17 grade.

Minimele : Fetroșani 14
grade ; Paring 10 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă, temporar cu preci
pitații sub formă de ploaie. 
Vint slab din sectorul nor
dic.

Redacția si administrația ziarului j Petroșani, strada Republicii, nr. 90. telefon : 1662.

tura exterioară a telescopului 
solar. „Nici nu îmi. vine să 
cred cît a fost de ușor”, a de
clarat Lousma controlorilor 
zborului de la Houston.

Totodată, cei doi astronauți 
au scos casetele cu filme 
camerele de luat vederi 
telescopului solar și au 
altele noi, activitate care _ 
necesitat aproape 4 ore. Gar- 
riott a efectuat, de asemenea, 
unele remedieri la sistemul 
de deschidere și închidere a 
ușilor telescopului solar. După 
cc „plimbarea" spațială a luat 
sfîrșit, Lousma a declarat ce
lor de la Centrul de control 
că nu dorește să intre în labo
rator și că este necesară 
curgerea Ia forță pentru 
determina să facă aceasta, 
cererea controlorilor de a 
intra în laborator, Lousma a 
răspuns : „Sînteți siguri că nu 
mai este nimic de făcut ?“.

Cei doi astronauți au rein
trat în laborator după aproa
pe 4 ore și jumătate petre
cute în spațiu, fără să reu
șească să doboare recordul 
precedentei activități extrave- 
hicufare — care a fost de 
peste 6 ore.

---------- ----------------

din 
ale 
pus 

a

re- 
a-1 
La 
re

— In Uniunea Sovietică a fost 
lansat al 581-lea satelit artifi
cial al Pămîntului, din seria 
„Cosmos". După cum ,anunță 
agenția TASS, aparatura am
plasată la bordul satelitului 
funcționează normal, iar cen
trul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile pri
mite.

lui japonez. După cum s-a a- 
nunțat, la jumătatea lunii iu
lie, partidele de opoziție au 
refuzat să participe la dezba
terile parlamentare, după ce 
partidul de guvernămînt, re- 
curgînd la majoritatea de care 
dispune în Parlament, a de
cis, în mod unilateral, prelun
girea sesiunii în curs, urmă
rind prin aceasta să obțină a- 
doptarea unor proiecte de legi 
în care este interesat guver
nul. Deputății comuniști și so
cialiști, ca și cei ai altor parti
de de opoziție, au cerut o dez
batere detaliată a proiectelor 
de legi privind majorarea cos
tului transporturilor pe calea 

. ferată, sporirea alocațiilor mi
litare și alte probleme impor
tante și s-au declarat în acest 
scop pentru transferarea punc
telor respective pe agenda vi
itoarei sesiuni parlamentare.

© Intr-un raport adresat vi
itoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale, secretarul general, 
Kurt Waldheim, a propus un 
buget al Organizației Națiuni
lor Unite pentru anii 1974 și 
1975 în valoare de 513 440 000 
dolari. In conformitate cu o 
hotărîre a Adunării Generale, 
adoptată la sesiunea trecută, 
este pentru prima dată cînd 
bugetul O.N.U. este elaborat 
pe o bază bienală.

@ Pe străzile Nicosiei a a- 
vut loc o amplă manifestație 
de protest a organizațiilor de 
femei din Cipru împotriva ră
pirii și deținerii de aproape o 
lună a ministrului justiției, 
Christakis Vakis, de către 
grupările ilegale ale generalu
lui Grivas. Demonstrantele au 
cerut eliberarea imediată a lui 
Christakis Vakis.

@ Libia și Burundi au ho- 
tărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasa
dă.

@ La 25 august 1973, Ro
bert Stolz, unul dintre cei mal 
mari compozitori austrieci în 
viață, a împlinit 93 de ani. Cu 
acest prilej, în Austria, cît și 
în alte țări ale lumii, în care 
muzica compozitorului este 
cunoscută și apreciată, sînt or
ganizate numeroase progra
me și emisiuni speciale, pre
cum și spectacole dedicate o- 
perei muzicianului vienez.

® Ambasadorul desemnat 
al Egiptului în Grecia. El-Leis- 
sy Nassef, care se află la Lon
dra pentru un tratament me
dical, a căzut, vineri, de la e- 
tajul nouă al unui hotel, pier- 
zîndu-și viața. Surse ale am
basadei egiptene din Londra, 
citate de agenția Reuter, au 

' declarat că, probabil, acciden
tul s-a produs din cauza unei 
puternice amețeli.

$ Pentru prima oară în 
Belgia a reușit o operație de 
transplant cardiac. Un grup 
de medici din Bruxelles, sub 
conducerea doctorului Primo, 
a transplantat, în urma unei 
operații care a durat cinci ti
re, inima provenind de la un 
bărbat de 40 de ani, unei fe
mei în vîrstă de 50 de ani. 
Starea pacientei este satisfă
cătoare.

$ Seismografele stației' se- 
ismologice din Belgrad au în
registrat joi, în a doua jumă
tate a zilei, un cutremur de 
pămînt, avînd epicentrul la 
120 km distanță de capitala 
iugoslavă. Intensitatea cutre
murului a fost de 5,5 pe scara 
Richter.

Faptul divers pe glob
Colete poștale conținînd... 

bombe
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Coletele poștale conținînd 
bombe, care țin în alarmă de 
o săptămînă poliția Londrei, 
au făcut, vineri, primele vic
time, anunță agenția Reuter. 
Un funcționar superior de la 
Bursa din Londra și secretara 
acestuia au fost răniți de ex
plozia unei asemenea bombe, 
primită cu poșta de dimineață. 
Este al zecelea colet de acest 
fel adus în cursul săptămînii, 
la diverse adrese, de poșta 
londoneză.

Tot în cursul acestei săptă- 
mîni, o serie de bombe incen
diare au fost plasate în cîteva 
magazine aglomerate, iar o 
bombă cu întîrziere a explodat 
într-o suburbie din nordul 
Londrei, și alta a fost găsită, 
într-o gară subterană, și deza
morsată.

In sfîrșit, un colet conținînd 
o bombă a fost identificat și 
printre corespondența primită, 
săptămînă aceasta, la oficiul 
primului ministru Edward 
Heath și deiarmorsată la timp.

Poliția londoneză declară că 
aceste bombe ar fi trimise și 
plasate de mișcarea clandesti
nă separatistă din Ulster.

Noi spărturi produse în 
digurile fluviului Indus

KARACI 25 (Agerpres) — 
Trei noi spărturi produse în 
digurile fluviului Indus au a- 
gravat situația provocată de 
inundații în provincia pakista
neză Sind. Sute de mii de per
soane părăsesc în grabă a- 
ceastă zonă cu ajutorul auto
buzelor și al trenurilor speciale, 
puse la dispoziție de autori- 
.tăți. Un bilanț al inundațiilor 
arată că, vineri, peste 5 mili
oane de persoane se aflau fără 
adăpost numai în provincia 
Sind, pagubele provocate cul
turilor fiind enorme.

Expoziția „Cele mai 
frumoase cărți ale lumii*'

BERLIN 25 - Coresponden
tul Agerpres, Constantin Var
vara transmite : „Cele mai fru
moase cărți ale lumii" - a- 
ceasta este denumirea expo
ziției de carte inaugurată la 
Berlin, Ia care participă 
800 de edituri din 31 de țări. A- 
ceastă expoziție internațională, 
care se desfășoară în capitala 
R. D. Germane în fiecare an, 
începind din 1963, este orga
nizată de Comisia națională a 
R.D.G. pentru UNESCO. Cele 
mai bune lucrări vor primi me
dalii de aur, argint și bronz.
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