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fapte de vrednicie in bătălia decisivă a colectivelor

de muncă pentru finalizarea exemplară a sarcinilor anuale
Cu planul anual îndeplinit

Raionul Bărbătenl
Colectivul C. C. S. M. Petroșani al I. P. E. 6.

Teodor Todea, Nicolae Faraon, Virgil Chelaru, Ion O- 
breja, Cezar Huțuțuc și Gheorghe Roboș sînt cîțiva harnici 
mineri care au absolvit nu cu mult timp in urmă cursurile 
școlii de calificare și care desfășoară în aceste zile o activi
tate susținută la fronturile de lucru ale minei Uricani.

Foto : B. MIHAI

Adunarea lărgită a activului
Comitetului municipal de partid
Teri după-amiază a avut loc, 

în sala clubului C.C.P., adu
narea lărgită a activului Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani. La ordinea de zi a 
fost prezentarea dării de sea
mă asupra activității desfășu
rată de către Comitetul muni
cipal de partid de la alegeri 
și pînă în prezent. La aduna
re au luat parte tovarășul Ște
fan Almășan, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., membrii Comitetu
lui municipal de partid. Au 
mai participat .membrii comi
siilor de revizie, economică, 
de propagandă, învățămînt, 
știință și cultură, organizatori
că ale Comitetului municipal 
de partjd, consiliul munici
pal de control muncitoresc, se
cretari de comitete, președinți 
de sindicat și secretari ai or
ganizațiilor U.T.C. din unită
țile economice, directorii uni
tăților economice din cadrul 
municipiului, alte c^dre cu 
munci de răspundere.

Tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, a prezen
tat darea de seamă asupra 
muncii desfășurată în toate do
meniile de activitate în aceas
tă perioadă de organul muni
cipal de partid — constituind 
o aprofundată, exigentă șiv 
combativă a,naliză străbătută 
de spiritul critic și autocritic, 
atitudine specifică vieții noas
tre de partid și promovată cu 
consecvență conducerea

partidului, de secretarul său 
general tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In centrul atenției 
s-au aflat creșterea capacități
lor de producție, îndeosebi a 
huilei cocsificabile și energe
tice, trecerea la construirea pe 
plan local a unor mașini și u- 
tilaje miniere, folosirea rațio
nală a efectivelor, a utilajelor 
din dotare, a fondului de timp, 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață, întărirea dis
ciplinei socialiste a muncii, 
realizarea obiectivelor de in
vestiții, aprovizionarea cores
punzătoare a populației. S-a 
subliniat necesitatea de per-, 
fecționare a stilului de muncă 
al organizațiilor de partid, 
mobilizarea colectivelor la re
alizarea sarcinilor planului pe 
anul 1974 care revin munici
piului Petroșani.

Pe marginea dării de 
au vorbit tovarășii Ion 
lescu, prim-secretar al 
totului orășenesc de
Petrila, Vasile Ogherlaci, di
rector-general adjunct al 
C.C.P.. Mihai Bocoș, miner la 
E.M. Lupeni. Iosif Cotoț, pen
sionar. membru de partid din 
ilegalitate. Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, Dumitru 
Stancu, secretar al comitetu
lui de partid de la Grupul de 
șantiere al T.C.H., Aurel Su- 
ciu, lector la Institutul de mi
ne, Carol Schreter, director al 
E.M. Uricani, Ionel Radu, di
rector al Spitalului unificat

seamă 
Rădu- 
Comi- 
partid

O rodnica activitate 
de cercetare 

pusa în slujba 
modernizării producției 
și a creșterii securității 

muncii în subteran
In cursul zilei de 15 decembrie a. c. colectivul Centrului 

de cercetări pentru securitate minieră Petroșani a fost in mă
sură să raporteze REALIZAREA INTEGRALĂ A SARCINILOR 
DIN PLANUL DE CERCETĂRI ce i-au revenit pe anul în curs. 
Rodnicul bilanț încheiat de cercetătorii minieri consemnează 
efectuarea tuturor celor 52 de teme de cercetare care au a- 
bordat domenii de importanță majoră privind întărirea securi
tății in activitățile de producție a minei și de mecanizare a 
lucrărilor din subteran. Din bilanțul cercetătorilor pot fi men
ționate, de asemenea, depășirea planului valoric cu peste 37 
ia sută din prevederile inițiale, iar beneficiile planificate au 
fost depășite cu peste un milion de lei.

Aceste frumoase succese probează o dată în plus poten
țialul de creație tehnică al acestui colectiv de înaltă specia
lizare, întărește odată mai mult certitudinea că rodnica lui 
activitate va contribui și în continuare - prin soluții tehnice 
moderne și eficiente - la asigurarea unor condiții de se
curitate din cele mai bune în desfășurarea și perfecționarea 
tehnologiilor de lucru aplicate in întreprinderile miniere din 
întreaga țară, la întărirea necontenită a siguranței în sub
teran și a protecției muncii minerilor.

Pînă la 15 
lectivul Raionului 
uni și explorări geologice din 
Bărbăteni a reușit să îndepli
nească în întregime sarcinile 
de producție ale anului 1973, 
atît la indicatorii valorici cit 
și la sarcinile fizice, precum 
și la ceilalți indicatori econo
mici. Față de sarcină, pe pri
mii trei ani ai cincinalului 
vrednicul colectiv al unității 
are un avans la producția 
lorică și fizică de peste o 
nă.

Colectivul și-a propus să 
alizeze pînă la finele anului, 
față de planul anual, un Vo
lum suplimentar de producție 
concretizat în peste 600 me
tri forați de sondă. La indica
torul de eficiență economică, 
prețul de cost, colectivul son
dorilor a obținut de asemenea 
rezultate rodnice, respectiv e- 
conomii bănești la cheltuieli
le planificate pentru acest an. 
numai pînă la această dată, 
de peste 350 000 Iei.

Succesele înregistrate sînt 
urmarea firească a strădani
ilor depuse de toți membrii 
colectivului condus de ingine
rul Gheorghe Neagoe, dintre 
care îi cităm pe sondorii Va- 
sile Săuan, Matei Zaharia, 
Gheorghe Avramescu, Vasile 
Păuneșcu și pe maiștrii de 
sondă Dumitru State, Emanoil 
Mierlaș'șî Titu Popescu.

decembrie și co- 
prospecți-

pentru folosirea rațională
a combustibililor și energiei

Imbold pentru rezultate

depășiri de 
rodul preo- 
salariatilor

se afir- 
Lonea. 

succese 
colecti-

imbold 
salariatii 

depune 
susținute

Petroșani, Constantin Chițoiu, 
miner la E.M. Lonea, Gheor
ghe Săcăluș, secretar al comi
tetului de partid de la E.M. 
Vulcan, David Gavrilă, preșe
dintele Consiliului municipal 
al sindicatelor, Vasile Mereu- 
ță, miner la E.M. Aninoasa, 
Nicolae Haneș, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
U.T.C., Gheorghe Feier, secre
tar al Comitetului municipal 
de partid. Vorbitorii au sem
nalat, într-o atmosferă de in
transigență și intolerantă fa
tă de lipsuri, căi noi. neutili
zate pe deplin, de îmbunătă
țire substanțială a eficienței 
muncii.

In încheierea lucrărilor adu
nării lărgite a activului Comi
tetului municipal de partid a 
vorbit tovarășul Ștefan Almă- 
șan. Apreciind activitatea 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid și colecti
vele de muncă din Valea Jiu
lui, vorbitorul a recomandat 
folosirea tuturor posibilități
lor reale, existente ’în munici
piu pentru obținerea unor suc
cese superioare. întreaga aten
ție trebuie să se îndrepte spre 
planul anului 1974.

Comitetul municipal de 
partid a aprobat, în final, un 
program complex de măsuri 
în vederea . îmbunătățirii și 
creșterii eficienței activității 
organelor și organizațiilor de 
partid, pentru realizarea sar
cinilor politice și economico- 
sociale în anul 1974.

VACANȚĂ DE IARNĂ]
un sistem educativ

omogen al activităților
cultural-sportive

Convorbire cu prof. VICTOR IAȚENCO, 
președintele Consiliului municipal al Organizației 

pionierilor

cit mai bune in muncă

Pînă la vacanța de iarnă a elevilor au mai rămas ci- 
teva zile. Pentru acest eveniment școlar, cunoscut prin 
valoarea lui educativă, în Valea Jiului s-a constituit un 
comandament municipal pentru coordonarea activităților 
organizate în această perioadă. Tovarășul prof. VICTOR 
IAȚENCO, președintele Consiliului municipal al organi
zației pionierilor. ne-a oferit detalii despre posibilitățile 
de odihnă activă pe care le au școlarii în zilele vacanței.
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MASURI 
EFICIENTE

Comuniștii promotori

de 
au 
de

In cadrul secției 
preparare Coroești 
fost luate o serie 
măsuri pentru reduce
rea consumului de e- 
nergie electrică și com
bustibil. S-a dispus ra
ționalizarea deservirii 
circuitului de iluminat 
prin decuplarea lui la 
locurile de muncă, unde 
iluminatul natural din 
timpul zilei este cores
punzător. De asemenea, 
va fi evitată funcționa
rea liniilor de spălare 
cu debit sub 250 t/oră și 
oprirea funcționării sec
ției de spălare func
ție de posibilitățile de 
stocare în orele consu
mului de vîrf din siste
mul energetic național. 
Pentru economisirea 
combustibilului s-au re
mediat neetanșeitățile 
din rețelele de abur și 
apă de termoficare și 
s-au îmbunătățit izola-

Gheorghe POPESCU, 
Vulcan

(cont. în pag. a 3-a)

SIMPOZION

Ieri dimineață, 
bul muncitoresc 
Lupeni a organizat. în 
colaborare cu comite
tul sindical de la mi
nă, un simpozion a că
rui temă a fost „Mai
strul minier și electro
mecanic, conducători 
politici ai procesului 
de producție".

clu- 
din

ZIUA SECTORULUI

La Gasa de cultură 
din Uricani este orga
nizată astăzi „Ziua 
sectorului 1“ al minei. 
Cu acest prilej are loc 
o dezbatere în care se 
analizează posibilități
le de reducere a chel
tuielilor de producție

V ________

Colectivul de oa
meni ai munci’ de la 
mina Lonea desfășoa
ră în aceste zile o 
activitate susținută 
in vederea încheierii 
cu rezultate cît mai 
bune a sarcinilor de 
plan ale anului în 
curs și a pregătirii 
producției anului vi
itor. Rezultate bune 
înregistrează în ac-. 
tivitatea de produc
ție colectivul sectoru-

lui V care raporta la 
sfîrșitul zilei de 14 
decembrie depășirea 
planului de produc
ție cu peste 300 de 
tone de cărbune. Ce
le mai bune rezultate 
le-au obținut brigăzi 
le de mineri condu
se de Gheorghe Cu- 
zulov cu un plus de 
277 de tone de căr
bune. Ludovic Repaș, 
plus 143 tone, Ion

Damianovici pluș 114 
tone. Constantin Chi- 
țoiu și I. Bucur cu 
cîte 70 de tone de căr
bune extrase supli
mentar.

Aceste 
plan sînt 
cupării
sectorului de a îmbu 
nătăți în permanență 
organizarea produc
ției și a muncii și de 
a crea pe această ba
ză premisele crește-

rii Substanțiale 
productivității mun
cii.

După cum 
mă la mina 
toate aceste 
obținute de 
vul sectorului V con
stituie un 
pentru toți 
minei de ă 
strădanii 
pentru rezultate cî 
mai bune în muncă.

— Sfîrșitul acestei săp- 
tămîni coincide cu începu
tul vacanței de iarnă, timp 
în care inițiativa școlilor, 
a organizațiilor U.T.C. și 
de pionieri va fi solicitată 
intens. Ce s-a pregătit 
pentru copiii din Valea 
Jiului ?

ai acțiunii Problemele moral-cetățenești

și spiritului de economisire
„Trebuie să recunoaștem că 

atît în modul nostru de a pri
vi problema, cît și în practica 
de zi cu zi, au existat mari 
„fisuri" care au favorizat ri
sipa de motorină, uleiuri și e- 
nergie electrică. „Ii ieftină" — 
se spunea despre motorină. 
De aici pînă la risipă nu a 
mai rămas nici un pas. Din ca
uza neetanșeităților la con
ducte, la pompele de alimen
tare, la rezervoare, se pierdeau 
pe fiecare schimb și locomoti
vă 5-6 litri de motorină. Apoi, 
cisternele cu care se transpor
ta motorina în subteran nu au

avut nici ele sisteme de închi
dere etanșe, nu erau suprave
gheate, cine avea nevoie, lua, 
cît dorea, fără nici un control. 
In urma dezbaterilor din adu
narea generală a organizației 
de partid din 13 noiembrie 
am ajuns la concluzia că în 
fiecare lună. în . sectorul nos
tru se risipeau sute de litri de 
motorină". Aceste cuvinte au 
fost rostite de maistrul prin
cipal Gheorghe Buftea, secre
tarul organizației de bază nr. 
9 transport de la mina Ani
noasa.

Din acea adunare generală

a organizației de partid a por
nit, o acțiune fermă, multila
terală, susținută de comuniști, 
pentru depistarea și elimina
rea surselor de risipă. In 
dunăre despre necesitatea 
utilitatea unui adevărat 
al economiilor, a vorbit 
primul rînd el. secretarul 
ganizației de bază. A fost
tregit de tov. Dumitru Her, 
din partea comitetului de 
partid. Jaloanele cuprinse în

a- 
și 

cult
în

or- 
în-

T. țAțArcA
(Continuare în pag. a 3-a)

La sectorul Lupeni al E. G. C

Preocupare majoră, insistentă a întreg rlui colectiv
Problema reducerii consu

mului de combustibili și ener
gie electrică constituie în a- 
ceste zile o preocupare și pen
tru colectivul de salariați ai 
sectorului Lupeni al 
Petroșani. Au fost 
posibilitățile existente de 
conomisire, s-a elaborat

E.G.C. 
analizate 

e- 
un

plan de măsuri adecvat aces
tui scop.

In exploatarea parcului e- 
xistent de 50 de autovehicule, 
se prevede realizarea unor e- 
conomii lunare de 3 000 de li
tri de benzină (echivalent cu 
1.3 litri la fiecare sută de ki
lometri parcurși) prin utiliza-

rea autovehiculelor la întrea
ga capacitate. îmbunătățirea 
lucrărilor de întreținere, urmă
rirea și evitarea cazurilor de

Constantin SULTAN, 
corespondent

(Continuare in pag. a 3-a)

în dezbaterea tineretului
Vineri după — amiază a avut loc plenara Comitetului 

orășenesc U.T.C Vulcan Ia care au participat membrii co
mitetului și ai comisiei de educație.

Analizînd preocuparea biroului comitetului -orășenesc 
U.T.C. Vulcan, a organelor și organizațiilor U.T.C. pentru 

educarea moral-cetățenească a tineretului — participant» 
la dezbateri au reliefat aspectele pozitive, realizările obținu
te, precum și aspectele critice din domeniul educației tine
retului. Mulți vorbitori printre care se numără minerul 
Pricop Ștefanache, lăcătușul Dumitru Mateaș, muncitorul Ioan 
Ioana și alții au făcut numeroase propuneri pentru îmbună
tățirea activității în munca de educație.

• — Oricare vacanță repre
zintă pentru noi o perioadă 
de foarte active preocupări 
organizatorice — trebuie să 
oferim elevilor condiții foar
te diverse, atractive, stimu
lative și bogate în conținu
tul educativ. De această 
dată ne-am orientat după 
sarcinile reieșite din docu
mentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973, cău- 
tînd să imprimăm conti
nuitate în activitatea educa
tivă care devine preponde
rentă. Vacanța se va des
fășura după următorul sis
tem : acțiuni coordonate

de școli sau la nivel de mu
nicipiu, cu conținut cultu
ral, sportiv, turistic, tabe
re de odihnă.

— Care sînt responsabi
litățile școlilor, ce anume 

vor avea datoria să între
prindă ?
— Fiecare dispune de e 

bază materială de practică 
cultural-sportivă care per
mite manifestarea unor ini
țiative personale, dar valo
roase. Vor funcționa cluburi 
de vacanță, elevii avînd 
acces și la alte baze spor
tive, la cluburile muncito
rești și casele de cultură. 
Se vor desfășura acțiunj te
matice („Eroismul cotidi
an", „Republică, Ia anii tăi®, 
„Sub faldurile tricoloru
lui", „De la comuniști în-

I
I
II
I
II
II
I
I
I
I
I
I
I
II

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Prin băile și vestiarele minerilor de la
Lonea, Vulcan, Lupeni, Aninoasa și Dîlja

Apa trccc, (Iod mai calda, clnd mal rccc,
iar deficientele ramin..

Mai multe sesizări, nemulțumiri, reclamații (în special de la Aninoasa și Lonea) ne-au determinat să pornim intr-un nou 
raid prin băile și vestiarele exploatărilor miniere. Era necesar șj oportun I Cu cîtevo luni, mai înainte ca mercurul in termome
tre să coboare vertiginos sub zero grade, primeam cu diverse prilejuri fel de fel de asigurări din partea gospodarilor minelor 
că nu vor mai avea „probleme ca in iama trecută", l-am crezut. Și nu doar bazindu-ne pe faptul că oricine știe proverbul cu 

ce au de
■

și a consumurilor spe
cifice de energie și 
materiale. Minerii vor 
participa, apoi, Ia faza 
orășenească a concur
sului brigăzilor artisti
ce de agitație. O seară 
cultural-educativă va 
încheia această acțiu
ne consacrată unui co
lectiv de muncă har
nic și omogen.

Primul spectacol va 
fi prezentat pe scena 
căminului cultural din 
localitate în ziua de 
duminică 16 decembrie.

ÎNTRECERI 
SPORTIVE 

LA LUPENI
de

SPECTACOL AL 
PIONIERILOR

Pionierii și elevii 
Școlii generale din Jieț 
se pregătesc intens 
pentru sărbătorirea 
Republicii și întimpi- 
narea celei de-a 25-a 
aniversări a înființării 
Organizației pionieri
lor. îndrumați cu gri
jă de cadrele didactice 
din școală pionierii au 
pregătit un montaj li
terar artistic, dansuri 
locale, cîntece și poe
zii închinate patriei și 
partidului.

Astăzi, începînd 
la ora 9. la asociația 
sportivă ..Minerul" din 
Lupeni sînt organizate 
întreceri sportive la 
popice, șah, tenis de 
masă și tenis de cîmp 
(în sala de sport). Par
ticipă mineri reprezen- 
tînd toate sectoarele 
E.M. Lupeni în vede
rea stabilirii selecțio
natelor pentru viitoa
rele etape ale compe
tițiilor sportive de ma
să.

zat ieri o acțiune inte
resantă — „Sfatul 
fruntașilor", întîlnire a 
șefilor de brigăzi frun
tașe de la E.M. Uri
cani. S-au dezbătut 
probleme legate de 
transportul în subte
ran și aprovizionarea 
tehnico-materială a lo
curilor de muncă.

8,30 la Asociația spor
tivă din Lupeni are 
cupa veteranilor 
vîrstă de peste 45 
ani) la popice.

loc 
(în 
de

■

sania care se face vara. Am fost convinși, in primul rind, că bunilor gospodari nu e absolut necesar să le spui 
făcut ! Știe mai bine decit oricine, fiecare in casa lui, ce are de făcut!

In orice perioadă a anului... Am aflat,
puse in
doisprezecelea" din a douăsprezecea lună □ anului, in plin sezon rece deci, gospodarii in care am
in nici un caz, să încălzească băile și vestiarele minerilor doar cu... promisiuni. Trebuie

a

orice perioadă a anului... Am aflat, între timp, că pe ici pe colo angajamentele luate din vară au fost trans- 
fapt. In părțile lor esențiale, dar mai ales in cele... neesențiale. Deranjant devenise faptul că acum, în

crezut nici nu mai puteau, 
să aflăm ce au făcut și ce au de 
•cestgind să facă pentru

„ceasul al

făcut
sens - în cele ce urmează.

SERBARE ȘCOLARĂ Temperatura ?

„SFATUL 
FRUNTAȘILOR"

La Casa de cultură 
din Uricani s-a organi-

„CUPA
30 DECEMBRIE"

La Casa de cultură 
din Petroșani se desfă
șoară astăzi de dimi
neață competiția mu
nicipală „Cupa 30 De
cembrie" la probele de 
șah și tenis de masă, 
participînd numai 
sportivi nelegitimați 
reprezentînd echipe 
selecționate ale explo
atărilor miniere, șanti
erelor de construcții 
I.U.M. Petroșani 
preparația Petrila.

★
Tot astăzi, de Ia

La Școala generală 
nr. 1 din Petrila a avut 
loc vineri după-amia- 
ză o serbare școlară 
dedicată zilei Repv1 
cii. In program au fost 
prezente cele două co
ruri, momentele de 
grație ale gimnaștilor 
din clasele a III-a și a 
VH-a, îndelung apla
udate, sceneta satirică 
„Cum pregătim bucurii 
părinților", dansuri
populare, montajul li- 
terar-muzical „Odă 
Republicii" susținut de 
clasa a Vl-a, orchestra 
de muzică populară.

Aproape de cea..
obligatorie I

curma firul nemulțumirilor minerilor. Ce am aflat, ce am văzut ir

însoțiți de șeful serviciului 
administrativ, Iosif Ledrer, an 
vizitat la terminarea schimbu 
lui I băile minerilor de la 
E.M. Lonea, aflate la două ni
vele ale grupului social-admi 
nistrativ. Mai întîi am fost 
într-unul din vestiarele cu 
haine curate, unde nu au în- 
tîrziat să ne parvină prin gla
sul cîtorva mineri unele apre
cieri asupra felului în care cei 
ce apelează cotidian la binefa
cerile reconfortante ale unei 
băi. după ieșirea din schimb 
sînt satisfăcuți sau nu de ceea 
ce găsesc sau li se oferă aici...

— Dacă, în general, apa de

Aurel Lăcă- 
III și mun- 
Cocolan de 
In special 
de intrarea

la baie este suficient de caldă, 
chiar și în schimburile 2 și 3, 
nu același lucru se poate spu
ne de temperatura existentă 
in vestiare, ne spuneau mine
rii loan Cojocaru, 
tuș de la sectorul 
citorul Constantin 
la sectorul VIII, 
dimineața, înainte
în șut, parcă nu-ți vine să te 
dezbraci, așa de „cald" e în 
vestiar — adaugă nu fără nă
duf minerul loan Farcaș de la 
sectorul I. Aceeași opinie o 
avea, se pare, și Ștefan Cul- 
cear, practicant, elev la Liceul 
industrial Petroșani.

Am apelat atunci la ajuto
rul unui „arbitru", precis și 
nepărtinitor — un termome-

tru, pentru a vedea la ce cotă 
se află temperatura în vestia
re. Și am constatat că era în 
jurul a 20° C. Deci, aproape 
(I !) de cea obligatorie.

— O atenție mai mare tre
buie acordată vestiarelor cu 
hainele de serviciu, furnizîn- 
du-se aici temperatura nece
sară uscării lor pînă a doua 
zi — ne spunea . electromeca
nicul Vasile Bălăuță de la- sec
torul II.

— Temperatura ar mai pu
tea fi ridicată, pînă în jurul 
a 25° C și posibilități există în 
acest sens, după cum ne con
firma și fochistul Ludovic Pop, 
de la centrala termică ; totuși 
ușile de la vestiare stau prea 
mult deschise, creîndu-se cu-

acest lucru 
noi. Din 15

rent și pătrunzînd frigul — ne 
spunea muncitorul Iosif Reiss, 
care lucrează la deservirea și 
întreținerea băii... „Unii nu 
ți-ar închide ușa 
tul capului".

Intr-adevăr, de 
ne-am convins și
persoane pe care le-am urmă
rit cînd au intrat în vestiar, 
11 nici n-au schițat măcar un 
gest de a închide ușa !

.— O soluție ar fi — si chiar 
de mîine iau măsuri operative 
în acest sens — montarea u- 
nor arcuri care nu ar mai per
mite ca ușile să stea deschise, 
a sugerat administratorul mi
nei. Este, desigur, o soluție ca
re sperăm să se materializeze

V. TEODORESCU,
I. FIERARU,

I. LICIU,
I. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Anti-reclamă

DUPĂ MIROS

Scrisoarea

a-

Decembrie ! Lună cu 
zonanțe ce te invită să

pu- 
de- 
fir- 
de

era un 
lichidul 

de

Tradiție fatală

tomahawk-uri șl ustensile in
diene. Deasupra ușii scrie cu 
litere mari: „Intrarea gratui
tă !" Abia după vizionarea co
libei vizitatorul uimit citește
pe partea dinăuntru a ușii: 
„Ieșirea 50 de cenți!“

Pe panourile de reclamă a- 
le unei firme americane pro
ducătoare de sucuri de fructe 
statul Indiana) este prezentat 
"în atlet musculos, care soarbe 
cu plăcere un pahar de . suc. 
Dedesubt scrie : „Acest om 
temic și neînfricat nu bea 
cit produsele noastre I" O 
mă concurentă s-a folosit
această reclamă și a scris la 
rîndu! ei : „Pentru a bea pro
dusele noastre, nu trebuie să 
fii nici puternic, nici neînfri
cat !"

precise despre 
modul în care el trebuia să 
„moară" pe scenă : 'de 42 de 
ori s-a înecat, de 177 ori a fost 
otrăvit, de 213 ori a fost înjun
ghiat, de 544 ori împușcat, de 
82 de ori executat și de 12 ori 
a trebuit să se spînzure,

De altfel, William Palmer a 
murit de bătrînețe.

■S'

Urci nd ia Straja ta braț cu iarna

unei 
adoratoare

Pentru o piesă prezentată la 
televiziunea din New York e- 
ra nevoie de lătratul unui ‘di
ne. Sarcina aceasta a fost a- 
sumată de imitatorul de sune
te scoase de animale, Ralph 
Ford. A doua zi după transmi
terea emisiunii el a primit din 
partea unei doamne un pachet, 
care conținea o prăjitură pen
tru cîini și un ciolan de cau
ciuc. In scrisoarea însoțitoare 
se spunea : „M-ați mișcat pî
nă la lacrimi, deoarece fostul 
meu cîine baset, Benno, avea 
aceeași voce mișcătoare".

Lapte de șoarece
In Elveția se produce unul 

din cele mai scumpe tipuri de 
lapte. Este vorba de laptele 
de șoarece, care este folosit în 
scopuri științifice. Prețul lui 
este de 42 de franci litrul.

Mulți japonezi respectă în
că cu strictețe tradițiile. A- 
ceasta i-a fost fatal unui in
fractor la Tokio. In vestibulul 
unei locuințe el s-a descălțat, 
conform tradiției. Cînd s-a în
tors acasă gospodina a desco
perit pantofii și i-a băgat în 
dulapul cu această destinație 
din vestibul. La scurt timp 
după aceea ea l-a surprins pe 
făptaș „în flagrant delict": 
conform tradiției, acesta nu 
voia să plece fără pantofi, iar 
dezorientarea lui a fost sufi
cientă pentru ca stăpîna casei, 
prin cîteva figuri de judo tra
diționale să-l facă „apt“ să fie 
transportat la poliție.

Poliția mexicană t-a putut 
prinde recent pe mult căuta
tul hoț 8e buzunare Panche 
Valle, a cărui armă 
spray care conținea
rău mirositor secretat 
sconc. Dacă victimele sale re
fuzau să scoată banii sau lu
crurile de valoare pe care Ie 
aveau asupra lor, Valle îi a- 
menința cu spray-ul. In unele 
cazuri el a făcut chiar uz de 
acesta, iar cei afectați au fost 
nevoiți luni de zile să evite 
orice societate umană. Dar tot 
răul se răzbună : datorită mî- 
nuirii lichidului rău mirositor 
Văile însuși fusese atît de pă
truns de emanația neplăcută 
a acestuia incit ascunzătoarea 
sa a putut fi descoperită „du
pă miros".

CUM SĂ STRĂNUȚI 
RAȚIONAL

La Roma s-a constituit re
cent un „Club al celor care 
strănută". Poate deveni mem
bru 
te 
de
o 
ră

4 Mort de... o mie de ori Șiretlic indian
La o răscruce în apropiere 

de Shawnee (statul Oakland 
din S.U.A.) un bătrîn indian 
a expus în coliba sa scalpuri,

numai cel care poa- 
strănuta repede de 20 
ori succesiv și cu 

anumită intensitate sono- 
bine stabilită. Șeful clubu

lui, Enzo Cavaliere, a explicat 
statutul asociației : „Noi îi în
vățăm pe membrii noștri să 
strănute în modul cel mai să
nătos și mai rațional. Tatăl 
meu, care a fost un perfect 
strănutător, a atins vîrsta de 
102 ani. Pentru un strănut de- 
săvîrșit este nevoie de un a- 
numit talent, dar se poate ob
ține mult printr-un antrena
ment regulat

\ TRANZACȚIE COMERCIALA
- Cit costă acest cîine ?
- 100 de mărci.
- Nu s-ar putea jumătate ?
- Reqret, dar nu vînd di

nele decît întreg.
X SFAT PĂRINTESC
„Tată, declară fiul, vreau 

să mă fac medic oculist",
„Te-aș sfătui mai curînd să 

te faci dentist" - răspunde 
tatăl îngrijorat. Omul are 
mai doi ochi, în schimb 
32 de dinți I"

INTRE AMICI
ț" - Acesta este un disc 
Caruso !

— Păi cum, Caruso n-a 
tat niciodată în nemțește !
- Se vede că este o tradu

cere.
LA RESTAURANT

\f)- Ce aveți de mincare, 
domnule ?

— La această oră nu avem 
nimic.
- Atunci dă-mi o bere.
— Vă rog, nu vă supărați, 

însă servim berea numai cu 
mincare.

ECAZURILE UNUI SCRIITOR
— S-au scris niște minciuni 

îngrozitoare despre cartea 
mea I - îi spune scriitorul 
prietenului său.,
- Fii mulțumit, era mai 

rău dacă s-ar fi scris adevă
rul.

CHIRIAȘUL... PAROLIST
Imi pare rău, însă luna 

asta n-am să-ți pot plăti chi
ria.

— Ața mi-ai spus ți luna 
trecută !
- Ei și ce, nu m-am ținut 

de cuvînt ?

re- 
aso- 

ciezi zilele scurte, mohorîte, 
asfaltul umezit de lapovița 
proaspătă și nu arareori a- 
coperit de crusta lunecoasă, 
cu căldura intimă a unui in
terior nu mai puțin plăcut, 
cu imaginea micului ecran 
— acest divertisment comod 
și sigur — sau în cel mai bun 
caz, cu ideea unei mini — 
deplasări la cinematograf 
ori la bufetele la care... țui
ca caldă devine în acest se
zon specialitatea casei,

Pentru o parte din turiști, 
prima lună din iarnă înseam
nă și prilej de plăcute adu
ceri aminte, sugerate de al
bumul plin cu pozele din va
ră, aranjate cu migală în- 
tr-0 cronologie riguroasă dar 
lipsite de elementul inedit 
care face farmecul munților 
în timpul iernii: zăpada !

Dar iată și o altă categorie 
a iubitorilor muntelui cei 
care odată cu primele zăpezi 
își schimbă cu firească non
șalanță doar echipamentul. 
In locul bascheților sau a 
espandrilelor ușoare, bocan
cii unși cu grijă din vreme 
ca și pantalonii lungi și groși 
în locul celor scurți de vară 
devin doar niște amănunte 
necesare. Bucuria lor e mare 
căci iarna s-a grăbit în 
cest an.

O veche și tradițională 
bană căutată mai ales de 
bitorii schiului reintră 
nou în actualitate. 
Straja Lupeni, căci 
ea este vorba, devine 
cum și pînă spre sfîrșitul lui 
martie locul preferat de agre
ment al turiștilor, al schio
rilor, a tuturor iubitorilor 
de frumos și de mișcare în 
natură.

ca- 
iu- 
din 

Cabana 
despre 

de-a-

Cele două ore pe care le 
parcurgem din centrul Lu- 
penitilui pînă Stt«( deși ne 
pun la încercare condiția fi
zică, trec pe neobservate. O- 
dată cu luna apărută de du
pă virful legendarei Strâji, 
ieșită parcă anume să ne 
smulgă exclamații de admi
rație Ia vederea brazilor ln- 
cărcați ciorchine de zăpa
dă, ajungem la cabană.

Revederi de cunoștințe, 
stringeri de mină, ceaiul 
fierbinte sau tradiționalul 
păhărel de... încălzire, mar
chează începutul unei seri 
de un farmec și intlmftate i- 
negalabile. Nelipsitul acor
deon cimentează prieten*1 a 
bia înfiripate. Luna Indis
creta și desigur afectată de 
singurătatea ei, bate în gea
muri. Ar vrea să participe 
și ea, Intr-un fel, Ia revărsa
rea de tinerețe, de exuberan
ța molipsitoare pe care rit
murile tot mai accentuate a- 
le acordeonului le transmite 
fiecărei perechi.

In cele din urmă luna are 
clștig de cauză. Ieșim aproa
pe toți pe pîrtia de slalom șl 
într-un decor de ilustrată, 
pe care doar urarea „La 
mulți ani !“ lipsește, urmă
rim acum admirativ cristia
nele spectaculoase ale celor 
mai îndemînateci dintre noi. 
Ceilalți, încingem — nici nu 
se putea altfel — o bătaie 
de zăpadă, care se termină 
de abia cind tnîinile îngheța
te nu mai prind zăpada. Din 
nou acordeonul readuce căl
dura în mîini...

Dimineața începe eu spă
latul pînă în brlu deși apa 
de cleștar pune la grea în
cercare sîngele încălzit în
că de pătura călduroasă. A- 
poi gustarea de dimineață și 
ceaiul cu rom ne demonstrea
ză că foamea n-a dispărut cu 
totul și farfuriile 
parcă mai repede 
face-o jos.

Ne Înșirăm din 
rarea dinspre slalom și, în 
sfîrșit, în elementul lui, a- 
paratul de fotografiat înce-

pe să se „desfășoare" vesel. 
Peisajele scăldate in soare 
răspund tot mai des apelului 
imaginar „zîmbiți vă rog" 1 
Pe plrtie, cristianele se în
mulțesc ți împreună cu.., că
zăturile fac deliciul specta
torilor improvizați.

Ne întoarcem la cabană și 
aproape spontan dansul se 
reîncinge parcă mai susținut 
decît fusese seara. Intr-o a 
semenea ambianță ntt e de 
mirare pentru nimeni că no
țiunea „timp" dispare Si de a-

bia cind afară începe să nin
gă ne dăm stern» că a sosit 
momentul să ne facem ruc
sacurile. Ultimele piruete m 
petrec în regretul general 
ți curînd, pe buzele tuturor, 
apare mai sincer ca oricfnd 
„La revedere" 1 Acordeonul 
n« conduce pînă la ușă și 
vrea să fie vesel, în acordu
rile lui simțim însă regretul 
despărțirii. Dar si speranța 
reîntâlnirii.

Aurel DULA

se golesc 
decît am

nou ne câ-

„.Și-n liniștea-ancestrală, 
cînd zăpada 

Albitu-ne-a-n nocturnă iar 
ograda 

Am retrăit o dulce reverie 
A vremurilor din copilărie...

I. LICIU

actorului 
decedat, 

s-aa gă-

In însemnările 
britanic recent 
William Palmer,

Prof, loan ROANGHEȘI

(Va urma)

Soluția miniaturei de 
jos se obține prin retragerea 
unei piese albe (care con
trolează „cimpul regal") șl 
Sacrificarea unei alte piese 
albe .

— Soluția problemei 1 i
1 Dh 3! (Zugzwang) 1„. Re4
2 Tc 4 X

Am primit soluții de la ur
mătorii • ititori : Ștefan Kiss, 
Matei Pupăză, Gheorghe 
Biro, Emil Sava, Alexandru 
Bubur, Gh. Florea (București), 
Edmund Makkai (Tg. Mureș), 
Ionel Colda, Ion Clamba, Pe
tre Jura, Anghelina Zorilă, 
ți Marcel Jura.
ALB Rb4 ; Dc6; Teii Ca2; 

Nd5; pion cî (6 piese).
NEGRU: Rb2 (1 piesă) 

mat In doua mutări.

Rebus « Rebus ■ Rebus Vestimentară de sezon 
(triverb : 6, 3, 4)

Femina • Femina • Femina
lama și cîteva probleme

Așa sîntem noi femeile. Ne 
place să știm ce e nou în ma
terie de îmbrăcăminte, ce nou
tăți apar în magazine. Eu mi- 
am fâctrt obiceiul să intru, din 
cînd în cind, în modemul ma
gazin de confecții pentru femei 
din orașul nostru. Sistemul de 
autoservire e foarte apreciat 
de cumpărătoare. La prima 
vedere abundența mărfurilor 
îți dă impresia că aici ai găsit 
tot ce dorești. Dar... In mo
mentul de față se cumpără 
puține din paltoanele ex
puse. Este adevărat că acum 
sînt Ia modă gulerele mari din 
blană mai mult sau mai puțin 
naturală, dar în afară de aces
te gulere paltoanele nu mai 
au altceva atractiv. Este vorba

ca*

de sezon
de stofă, calitatea stofei, de 
croiala lipsită de gust.

Nu știu cum ne văd pe noi 
croitorii de modele și mer
ceologii care aleg modelele.dar 
ceea-ce-se află acum în maga
zine cu etichete de palton par- 

siat. .pentru .femei fără .nici 
o formă... Este drept că mai 
vin din cînd în cînd și 
lucruri, cu gust, de bună ca 
litate . Au fost și săptâmîna 
trecută zece paltoane frumoa
se care s-au vîndut imediat 
spre necazul suratelor lor ca
re au rămas mal departe atîr- 
nate. triste pe suporturile lor. 
Se pare că aici le va prinde 
primăvara... La raionul de ro
chii mare varietate de modele 
și culori, dar lipsesc
groase, călduroase. La Danta-

ioni culori vesele, modotn mo
dei ' «Jar... de primăvara.' >e
fapt magazinul este bine apro
vizionat cu de toate pentru 
sezonul... următor Mult, cău
tatele balonzeMe” șt’^ardesie. 
costumase vesele în culori des
chise..și cu..croială într adevăr 
modernă ne așteaptă. Poate 
ar fi bine să ne amintind de 
proverbul cu... vara sanie 4 
iarna carul. Totuși, pînă 
na. alta, avem nevoie de 
toane, de paltoane bune 
dur oase ș» frumoase. Și 
Că nu găsiți în magazin
ce doriți nu vă sfiiți să notați 
ceea ce lipsește, în caretul 
pentru studiul Comenzilor a- 
flat în magazin la dispoziția 
dumneavoastră.

na!-’ 
răi- 
da- 

ceea

rochiile

Cosmetico-culinare

ORIZONTAL : 1) Schior iugoslav, campion balcanic la ștafe
ta 3X5 km juniori (1972) - Patinoarul străzii ; 2) Face nu sla
lom de-a dreptul special — Transversală la schiuri ; 3) Cap de 
nagîț I - E la înălțime pe schiuri ; 4) La același nivel cu schiorii 
- Exclamație - Aceiași fulgi în ninsoare I ; 5) Albă ca zăpa
da... - ...fuge de sub bob ; 6) Schioară româncă, vicecampioa- 
nă balcanică la ștafeta 3X3 km junioara (1972) - Reluat din 
start I; 7) Are o „iarnă pe uliță" - Dat la probele pe schi
uri ți patine ; 8) Pe locul 13 la patinaj ! - Arbust - Mersul pe 
schiuri la coborîre ; 9) Aruncat pe schiuri de la trambulină,» r 
...începe să ruleze ! ; 10) Folosit la schiuri — Verbul pucului pe 
gheață (pl.) ; 11) Patinoar (pentru hochei)... - ...alb ca zăpada..

VERTICAL : 1) Fuge pe zăpadă - Nu se-mpacâ cu sportul; 
2) Sine-qua-non-ul sporturilor de iarnă - Maestrele alunecări
lor pe gheață ; 3) Cum vine fulgul din înalt... - ...In cădere I ; 
4) La patinaj I - Ține curelele la schi - Măsoară probele 
alpine ; 5) Nelipsit pe derdeluș... - „.și înroșit la săniuș (dim.) ; 
6) Desparte fără scrupule - Face zurgălăii să sune ; 7) Rama 
schiului uzată - la tablă! 8) Prind pești - Trimis la deschidere!
- La săniuș I 9) Pe platformă ! - Patinoar ad-hoc ; 10) Sehi- 
oară franceză, locul trei în Cupa mondială (1973 - Patricia...)
- Intrată in probele de fond la patinaj viteză ; 11) Vremea spor
tului alb - Tînăr ți talentat schior român.

Millva TEODOSE

ORIZONTAL: 1) Rătăcită de 
mult printre troiene - îngheța
tă de emoții ; 2) Cu sufletul de 
gheață — Poet român, autorul 
poeziei „Zăpezi" ; 3) Adepta
solitudinii - Cu inima 
gheață ; 4) Zăpadă pe pomi - 
In troienele acestea I - I.. 
me ; 5) Pe-un picior de 
frig și ger 
Luat din... oală
Acolo (reg.) - Mers cu plugu- 
țorul (reg.) ; 8) înghețată... 
- ...fa deszăpezire ! - Comună
in R.P. Ungară ; 9) A merge pe 
gheață ți pe zăpadă - Oraț 
legendar ; 10) Cu veșnice ghe
țuri - Alb ca-rt palmă ; 11) Te 
primesc cu căldură... - ... ți trag, 
la zăpadă.

de

In lu
ptai la 

Oprește frigul ; 6) 
înghețați ; 7)

toată degerată ; 2) Ca un fulg 
(fem.) — Probă
tru pe zăpadă ; 3) Prizonierul
ghețarilor (fem. pl.) — Iau, cu 
sînge rece ; 4) La iarnă I —Trei 
din patinatori ! - Cu inima de 
gheață ; 5) încep pe frig și ger
- Geruri care-ngheață tun ; 6) 
Localitate in Spania - E de 
gheață ; 7) Cunoscută in Iarna 
lui Coșbuc - Gheață topită (pl.); 
8) Albă ca zăpada - Puțină 
casată I - In fulgi I ; 9) Puțin 
răcită! - Vorbă caldă pe frig 
și ger; 10) Iau frigul pe degete
- Autorul poeziei „Iarna" ;
A dezgheța ! - leșiți de 
zăpadă.

conlracronome-

Hibernală
(criptografie : 5, 5, 3, 1-1, 3)

Se pare că iarna nu glumește cu noi în a- 
cest an. Zile cu multe grade sub zero nu sînt 
o bucurie pentru tenul nostru. Să ne privim 
cu atenție și sinceritate în oglindă și vom ob
serva deja schimbări îngrijorătoare. Dar să 
nu credeți că «plicind pe față o cremă prote- 
jantă și un strat de pudră ați făcut totul pen 
tru a vă asigura un ten sănătos și atrăgător. 
Mult mai important este regimul alimentar 
specific acestui anotimp. Grăsimile, condi
mentele și lipsa crudităților fac mai mult 
rău tenului decît frigul. Așa că atenție la 
meniu ! In unitățile C.L.F. găsiți din abun
dență morcov, țelină, păstîrnac, gulii care 
nu trebuie să lipsească în nici o zi de la ma
să. Fiecare dintre noi știm să gătim ceva din 
aceste legume dar nu trebuie să uităm că, 
pentru a nu distruge prețioasele vitamine, le-

gumele trebuie fierte cît mai puțin posibil. 
Ideal ar fi să le consumăm crude, lucru va
labil pentru morcov și varză roșie. încercați 
să vă obișnuiți să consumați cite un morcov 
ras in fiecare seară. Și mai încercați o deli
cioasă salată de legume din trei morcovi, trei 
păstîrnaci, o țelină, o gulie și șase cartofi. Le
gumele curățate se fierb în apă cu sare pînă 
cînd furculița intră cu ușurință în ele. Na ui
tați, cartofii se pun mai tîrziu la fiert se zdro
besc. Cînd sînt fierte legumele se taie în bu
căți mari și se amestecă cu o maioneză din 
două ouă. Adăugați puțină zeamă de lămîio 
ți... repetați cît mai des acest fel de mînca- 
re. Este dietetic, hrănitor și nu îngrașă. Iar 
cît privește tenul, el are numai de ciștigat I

EVA I

■ it

Dezlegările
Mică 

publicitate

VERTICAL : 1) Frig tare, de 
mor ți microbii - E o nimica
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„Magazin'4

Vreți să consumați o bere 
gheața ? Vi se poate oferi 
patiseria „Minerul". Cu excepția 
doar, că nu e scoasă de la 
gheață, ci, gheața se află e- 
xact ir» sticlă. Au incercat mulți, 
am văzut xilelc trecute...

la 
(a

bufetul „Zori de zi" - înseamnă 
un act de mare curaj. He ea, 
pretenția, cit de mică.

Astfel, un client îi cere un 
pachet de țigări oferind o sută 
de Iei. După o așteptare apre
ciabilă dinsa ii resfiră (a se ci
ti „azvirle") pe tejgheaua unsă 
cu fel de fel de preparate cu
linare din sezonul actual (cit ți 
din cel trecut). Și dacă clientul

a apostrofat-o, că oricum, banii 
slnt bani ți trebuie păstrați ca 
atare ți nu ca— listă de buca
te, îl fulgeră cu privirea repli- 
clndu-i glacial t
- Ei, țti că ețti bine ? I Pre

tențios ți îndrăzneț mai «ști» 
dom’le !

La care clientul n-are decît 
să consulte o.„ oglindă, eventu
al să se gindească dacă dispu
ne, cumva, comerțul ți de pasti
le pentru... cunoașterea „lungiri- 
nasului" a unor lucrători ai săi—

L K>N

anterioară
A VENIT... Orizontal: 

Naturalețe ; 2) Economisit; 
3) Onestitate; 4) Ce — Iau — 
R — R ; 5) Leș — Taifun ;
6) A — At — Trași ; 7) Să
răcii — Ut ; 8) Ițiri — Tură:
9) Coti — Sărat; 10) Ali
mentate.

„.IARNA — Orizontal: 1) 
Anotimpuri; 2) Lunecări ;
— N; 3) Elevi — Imat; 4) 
Casă — Amici; 5) S — Tra
diții ; 6) Ani — Cît — De ;
7) Natură — Mut; 8) Dragi
— Rolă ! 9) Rotari — Sat;
10) Ide — Iubite.

SOS HIBERNAL-TNZĂ- PF'ZTWK'
VESTIMENTARA 

MAȘÂ DE PÎNZĂ
DEBUT DE SEZON PRI

MA NINSOARE

i)
Lucru bun!

O
Pretenția clientului - pentru 

„anumită" vinzătoare la

Cu citeva zile in urmă, după 
cum am mai anunțat, patiseria 
„Minerul" a fost dată în folo
sință după o renovare. In acest 
timp s-au recondiționat unele 
lucrări printre care ușa de la 
intrare care la ieșire se blo
chează, obligindu-te să mai ză
bovești inăuntru. Bună idee, da
că tot trebuie să sufli în sticla 
de bere pină se topește ghea-
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Sinteză a condiției 
de student comunist

Lo începutul acestei luni, 
Bucureștiul a găzduit un sem
nificativ colocviu național stu
dențesc cu tema „Studenții și 
spiritul revoluționar in proce
sul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Des
fășurată timp de două zile, 
manifestarea a reunit peste 
230 de studenți din toate cen
trele universitare ale țării. 
Au fost prezentate patru refe. 
rote tematice, elaborate de Co
misiile politlco-ideologlce a Co
mitetului Executiv al U.A.S.C.R. 
din centrele universitare 
București, lași șl Cluj. 
Ideile de bază au fost 
relevate șl în cuvlntuf par- 
tlcipanților, desprînzîndu-se 
definirea conceptului de spirit 
revoluționar și locul lui con
cret in activitatea asociațiilor 
studenților comuniști. A fost vi
zată sarcina fundamentală a 
A.S.C. de educare comunistă 
a tineretului studențesc, inte
grarea lui activă și responsa
bilă în procesul dezvoltării e- 
conomico.sociale a țârii. Prin
cipalul mod de manifestare 
a spiritului revoluționar este 
munca, astfel desfășurată incit 
de pe băncile facultății tînă- 
rul să iasă cu o formație pro
fesională și practică care să-i 
permită realizarea sarcinilor 
(centrul universitar lași).

Exigența membrilor asocia
țiilor studențești comuniste, e- 
iiminarea stărilor de auto-

mulțumire, instaurarea unui 
climat de muncă în care cri
tica și autocritica să ocupe 
un plan central sînt premise 
de înfăptuire a spiritului re
voluționar, a sarcinilor ce stau 
în etapa actuală în fața Stu- 
dențimii, a subliniat in cuvintul 
său studenta Cristina Knebel 
din institutul nostru.

Spiritul revoluționar presu
pune principialitate șl consec
vență în atitudine, nu rămî- 
nere în planul declarativ, ci 
trecere la fapte. Este un spi
rit lucid cunoscător, activ, 
pasionat; a realiza in 
practica socială raporturi op
time Intre am și natură, Intre 
oameni precum și raporturi 
întemeiate pe principiile eti
cii și echității socialiste (cen
trul universitar Cluj).

Conducerea nemijlocită de 
către portid, preocuparea o- 
tentă a partidului nostru pen
tru tineretul universitar evi
dențiată grăitor de prezența 
permanentă a conducerii 
partidului, a secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în mijlocul studen
ților, reprezintă o garanție 
sigură a atitudinii consecvent 
revoluționare a organizației 
noastre, se reliefa în referatul 
comisiei politico-ideologic* 
C.E. a U.A.S.C.R.

® In aceste zile, în centrul preocupărilor studenților 
se află sesiunea de examene — finalizarea activității de
puse in timpul semestrului. Pregătirea temeinică este de
monstrată deja la primele răspunsuri. Astfel la examenul 
„Prospecțiuni, foraje și explorări" studenții anului III mi
ne ingineri au obținut, rezultate foarte bune, rod al acumu
lărilor de cunoștințe din timpul semestrului. Din totalul 
de 50 studenți, 10 au obținut nota 10, iar ceilalți între 7 
și 9. Rezultate foarte bune au obținut ION FILIMON, EU
GEN COZMA, ION FERCH1U, DORINA BOTA, ION G1F- 

' DEAC și alții.
• La examenul „Conducerea și analiza activităților e- 

conomice a întreprinderilor", studenții din anul III topo
grafie subingineri, grupa 154, au obținut rezultate scontate 
dovedind, prin răspunsurile lor, maturitatea cu care au pri
vit pregătirea acestui examen. S-au remarcat în mod deo
sebit studenții VIORICA SZABO și ALICE LUPU.

• Primul examen din studenție al celor din anul I a 
coincis cu primul succes pentru studenții RADU JANE, 
PETRU MUCENIC și RODICA MUNTEANU din grupele 
126 și 127 exploatări, subingineri, care au obținut rezultate 
foarte bune la examenul de mecanică. Impresiile lor sînt 
sintetizate în spusele RODICAl MUNTEANU : „LA ÎNCE
PUT, ÎNAINTE DE EXAMEN, AM AVUT MULTE EMO
ȚII, DAR ÎN TIMPUL EXAMENULUI ACESTEA AU DIS
PĂRUT. ACUM ÎNCERC ALTE EMOȚII, PROVENITE DIN 
ACEST PRIM SUCCES. M-AM PREGĂTIT CU MULTA A- 
TENȚIE PENTRU ACEST EXAMEN ÎNCĂ DIN TIMPUL 
SEMESTRULUI".

Dorel POPA, 
student

ion GlF-DEAC 
student

Examene, emoții, satisfacții...<________ ________

Nota foarte bună acorda
tă la examenul „Mecanisme 
și organe de mașini" de că
tre șef de lucrări ing. Va- 
sile Zamfir studentului 
Gheorghe Gheție din anul 
II electro subingineri, pen
tru răspunsul la aceste o- 
biecte constituie răsplata 
studiului temeinic din 
timpul semestrului.

COMUNIȘTII - PROMOTORI Al ACJIUNII 
Șl SPIRITULUI DE ECONOMISIRE

(Urmare din pag. 1)

Hotărîrea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. au venit 
la momentul potrivit. Ele au 
avut darul de a edifica și con
știentiza pe comuniștii secto
rului asupra seriozității cu ca 
re trebuie acționat împotriva 
risipei de energie și combusti
bili, i-au mobilizat, le-au u- 
nit gîndurile și voința într-o 
preocupare mai activă, mai 
concretă și consecventă pentru 
combaterea risipei. A urmat 
prima acțiune. împreună cu 
Sigismund Balia, șeful echipei 
de lăcătuși de revizie, el. se
cretarul organizației de bază 
a efectuat, 
țit la cele 
sector, la 
depistarea 
a lacunelor care determinau 
risioa în sector. După acest 
control, a avut loc o discuție 
cu lăcătușii de revizie, comu
niștii Aurel Felea. Tânăsache 
Horăbor, Ludovic Asztalos și 
Mircea Moga. Lor, lăcătușilor 
de revizie le-a fost încredința
tă o primă sarcină, aceea de 
a înlocui toate conductele cu 
multe suduri, uzate, cu altele 
corespunzătoare, de a revizui 
toate îmbinările, de a schimba 
toate garniturile, de a veni și 
cu alte măsuri pentru „astupa
rea" tuturor fisurilor tehnice 
și de a dezvolta in întregul 
colectiv o atitudine responsa
bilă față de gospodărirea a- 
cestui combustibil. Intre timp 
la atelierul mecanic al minei 
s-au confecționat două cister
ne cu care se transportă mo-

un control amănun-
13 locomotiv- din 

rezervoare, pentru 
neetanșeităților și

torina de la suprafață în sub
teran cu 
sigure.

O altă 
adunarea 
țlei de bază și înfăptuită de 
conducerea sectorului a con
stat în estomparea sistemului 
de alimentarea locomotivelor 
în toate schimburile, în multe 
cazuri direct de către meca
nici, și trecerea la alimentarea 
lor numai în schimbul I, sub 
supravegherea lăcătușului de 
revizie de pe schimbul respec
tiv.

Un amănunt care pune în 
lumină eficiența noii atitudini 
a spiritului cu adevărat gos
podăresc : Pînă în 4 noiem
brie sectorul a lucrat cu 11 lo
comotive. Din 5 noiembrie lu
crează cu 13 locomotive. Con
sumul zilnic de motorină a 
rămas însă acela dinainte de 
5 noiembrie. Mai mult, este

sisteme de închidere

măsură propusă în 
generală a organiza-

chiar mai mic.
Promotori neobosit! ai noii 

atitudini față de utilizarea 
motorinei sînt și comuniștii 
Gheorghe Lungu, inginer, șe
ful sectorului, lăcătușul Eme- 
ric Bodor, maistrul energetic 
Nicolae Moldovan, toți agita
tori. Exemplul âcestora dă
tător de certitudini ca și al al
tor comuniști din sector între 
care se numără electricienii 
Iosif Terhes și Dumitru Anca 
l-au îndrumat pe Gheorghe 
Buftea să mai spună că luna 
noiembrie va fi cu siguranță 
prima din acest an în care sec
torul va realiza o economie de 
peste 500 litri de motorină, în 
care zeci de becuri de 200 și 
300 de W. din circuitul puțu
lui nord, de la moara de ram
bleu și stația de haldare au 
fost înlocuite cu altele de 40 
W„ că alte lămpi sînt acum 
stinse complet între orele 7-17

și că identificarea tuturor con
sumatorilor inutili de energie 
electrică continuă. Acest spi
rit de inițiativă al comuniști
lor din sectorul IX transport 
al E.M. Aninoasa și-a concre
tizat rodul și în amenajarea 
unei magazii corespunzătoare 
și sigure în care este păstrat 
și de unde este distribuit?, în 
raport cu cerințele și consu
murile reale, uleiul.

Și, desigur, comuniștii și, în 
frunte cu ei, întregul colectiv 
al sectorului de transport, nu 
se vor opri aici. In preocupă
rile lor imediate se află con
fecționarea a încă două cister
ne cu care se va completa in
ventarul garajelor din subte
ran, continuarea acțiunii de 
înlocuire a becurilor de pute
re exagerată aflate în locuri 
în care nu este necesară exis
tența lor cu becuri mai mici 
și alte măsuri.

VACANȚA DE IARNA
(Urmare din pag, 1)

Preocupare 
majoră, insis

tentă a întregu 
lui colectiv
(Urmare din pag. 1)

I 
I

Măsuri eficiente
(Urmate din pag. 1)

(iile termice. La secția 
de preparare Coroești 
toate-locomotivele cu a- 
bur au fost Înlocuite eu 
locomotive Diesel hidra
ulice. Această Înlocuire 
aduce unității o econo
mie de 930 tone de com
bustibil convențional pe 
an. Una din măsurile 
primordiale necesare — 
arăta inginerul electro
mecanic Rodnagy — 
este deservirea ritmică 
cu vagoane de către 
C.F.R., deoarece opriri
le și pornirile repetate 
din lipsă de vagoane 
duc la consumuri supli
mentare de energie e- 
lectrică.

• C. IOVANESCU. corespondent: Am 
înțeles, Intenția vă era destul de clară și 
precisă — să scrieți clteva cuvinte calde, o- 
magiale despre o femeie pe care o stimați 
și care merită respectul unanim. Dar, din 
păcate, ați rămas la stadiul de... intenție. 
Dacă cîndva, ne-ați obișnuit cu reportaje 
bune sau foarte ’bune,* nu credeți că ar fi 
nefiresc sâ... coborî ț! ștacheta exigențelor 
față de dv., față de cititori ? -In- ■ eonehizu • 
„floricelele de stil“, atunci cînd nu sini 
răsădite pe un sol trainic, îmbibat în fap
te, se ofilesc categoric. Reveniți, îmbogă
țind materialul. Nu se poate altfel...

• ALEXANDRU BALUȘ — Vulcan : 
Nu, fără îndoială că nu are nimeni... depo
zit particular de combustibil! Trebuia, cre
dem, să povestiți „căzui" și la Consiliul 
oopular orășenesc Vulcan.

• MARIA HAGIU — Petrila: Cităm 
din scrisoarea dv ; „...Sînt salariată la poștă 

’șl în data de 7 decembrie la ora 9,30 am 
plecat pe teren, împreună cu o colegă a 
mea. fuliana Boldei. Pe stradă am găsit 
un portofel de piele. In el — 400 lei și un 
bilet. în limba maghiară. Portofelul se află 
acum la un pensionar, Iosif Steiner, care lo-

cuiește pe strada Cremenei nr. 10. Poate 
prin intermediul ziarului va putea fi aflat 
păgubașul, să vină la adresa indicată să-1 
ridice..." Credem că nu e nevoie să vă 
mai spunem noi, totuși o facem : ați pro
cedat ca adevărați oameni de omenie.

• UN GRUP DE LOCATARI — Uricani: 
„Dorim' a se lungi traseul autobuzului lo
cal Uricani pînă la marginea orașului, 
cartierul sud, la fostul cap de linie, de
oarece locuim foarte departe de noua sta
ție, trebuie să fugim vreo 800 metri pînă 
acolo..." Supunem propunerea dv. apro
bării conducerii E.G.C.

Temperatura ?
Aproape de cea... ob'igatorie I

(Urmare din pag. 1)

făptic în cel mai scurt timp, 
(deși trebuia aplicată mai de
mult).

In privința furnizării apei 
calde, doar de două ori, a-

cum cîteva zile, au fost unele 
g:„,ități. Și nu din cauza in
stalațiilor (■ ntralei Ci datori
tă faptului că apa rece a fost 
un timp oprită în timpul efec
tuării unor lucrări la conduc
tă. de către E.G.C.

La vară o să fie cald și bine...
La mina Lupeni, părerile 

oamenilor despre condițiile e- 
xistente în băi și vestiare 
sînt.., așa și așa Adică unii 
spun că acum snuaua s-ar fi 
„îmbunătății definitiv" (bri
gadierul Vasile Rușitoru, Con
stantin Năstase, președintele 
comitetului sindicatului, ing. 
Frederic Guia), alții susțin că 
nu-i rău, dar nici prea bine 
(Ilie Mekercl, electrician sec
torul II). Alături de aceste pă
reri iat-o și pe cea a gospoda 
rului minei, tovarășul Dumi
tru Velescu, care răspunde de 
această problemă :

— Am- avut greutăți mari la 
începutul lunii. Preparația nu 
ne-a furnizat agentul termic : 
Ia cazane n-am avut suficientă 
presiune. Apoi, au mai fost 
geamuri sparte (tot de oa
meni) pe care le-am înlocuit 
în două zile, ba n-am orimit 
cărbune de la Petrila. Acum. 
Insă, s-au îmbunătățit lucruri
le.

— Cum ?
— Pentru a putea face față, 

conducerea a hotărît să se 
monteze două cazane noi care 
să deservească băile. In 10 
decembrie au intrat în funcți
une iar cele 312 dușuri ale mi
nerilor precum și băile mai
ștrilor. sînt asigurate cu apă 
caldă și încălzire.

— In cazul cînd este restric
ție de apă, cum vă descurcați?

— Avem un rezervor de 120 
mc, dar el, nu poate alimenta 
eu apă băile decît pentru un 
•chîmb Acestea sînt cazuri 
rare, numai cînd se întrerupe 
magistrala. In rest am perfec
tat cu E.G.C. — sectorul Lu
peni programarea apei ’a băi, 
cîte trei ore pentru fiecare

schimb. Acum șl cu combusti
bilul se stă mai bine, există 
stoc pentru vreo cinci zile. 
Mai .rămîne doar ca ele să fie 
gospodărite rațional iar a- 
colo unde instalațiile la dușuri 
și băi sînt defecte, să fie re
parate prompt. La fel cu gea
murile sparte.

★

Pentru că sectorul Bărbăteni 
aparține de mina Lupeni, 
ne-am interesat și de condi
țiile sociale de acolo, pentru 
că nemulțumirea, pe bună 
dreptate, a oamenilor, crește 
pe zi ce trece. De o bună bu
cată de timp, în condițiile în 
care în băi și vestiare tempe
ratura este foarte scăzută, nu 
se mai poate face baie. Dm 
cîte ne-a spus tovarășul Ve
lescu. se pare că situația va 
mai persista.

— Instalația este veche, 
conductele sînt ciuruite de ru
gină și se sparg. Acum abia 
am terminat înlocuirea a șase 
metri. Dar reparăm într-un 
loc și se sparge în altul. Șl lu
crările sînt grele, conducta se 
află îngropată la patru metri 
adîncime în pămînt.

— Deci, la Bărbăteni, nu se 
poate omul spăla cînd iese din 
șUt?

— Ba da, apă caldă este, 
numai încălzire nu, dar noi 
tot reparăm...

— Dacă nu-i cald în bale și 
vestiare, degeaba este apă 
caldă. Totuși, există vreo po
sibilitate de remediere ?

— Da, costă mult, dar la 
primăvară va trebui să înlo
cuim toată instalația.

Așadar, speranța stă... în 
venirea primăverii...

supraconsum, cunoașterea de 
către conducătorii auto a can
tității de benzină normată de . 
care dispun. Demn de mențio
nat este faptul că cant’tatea :
de 3 000 de litri de benzină ca I 
re se preconizează a se econo- ’ 
misi echivalează cu consumul I
întregului parc auto pe timp |
de o zi.

Au fost elaborate șl progra- > 
me de lucru care să asigure i
folosirea rațională a utilajelor i
din dotare și s-au stabilit mă- |
suri de limitare a consumului '
de energie electrică pentru i- 
luminatul birourilor și a in- I 
cintei garajului. Se preconi- I
zează obținerea pe această ca-' ’
le a unor economii lunare de 
1 000 kwh.

Realizarea practică a aces 
tor măsuri constituie o înda
torire pe care salariații sacro- 
rulutL.upepi.din cadrul E.G.C.. 
Petroșani sînt hotărîți s-o în
deplinească.. în..mod exem.pjar*2.

vățăm cutezanța" etc), vizi
te In întreprinderi, Întîl- 
niri cu activiști de partid și 
de stat, cu muncitori frun
tași, se vor organiza ex
cursii. 30 Decembrie, zi a 
Republicii noastre, va fi în 
tîmpinată cu adunări fes
tive în care li se va vorbi 
copiilor despre semnificația 
acestui istoric eveniment, 
vor avea loc spectacole ar
tistice. Educația comunistă 
este ideea centrală a tutu
ror acestor acțiuni, desfă
șurate în școli sau la nivel 
de orașe. Iată pentru ce 
vor fi multe excursii și vi
zite la obiective economice 
și social-culturale realiza
te în anii socialismului. în 
locuri istorice, case memo
riale Și expoziții.

— Prodigioasa mișcare 
cultural-artistică din școli, 
cum va fi prezentă în zile
le vacanței ?
— Corul „Doina" de la 

Școala generală nr. 5 Pe
trila va fi prezent în 25 de
cembrie la finala concursu
lui „Cîntare patriei". In 
celelalte școli, se vor conti
nua pregătirile formațiilor 
artistice în vederea Festiva
lului de teatru, poezie pa
triotică și revoluționară 
„Partid, inima țării" și pen
tru concursul cultural-ar
tistic „Țara mea de glorie" 
O imagine mai complex ă și 
mai complexă avem dacă 
adăugăm tradiționalele ser
bări — care sînt veritabile 
spectacole — în fiecare școa
lă ; concursul de poezie pa
triotică ..Odă Republicii" 
(25 decembrie), festivalul fil
mului pentru clevj în cadrul 
căruia vor fi programțe fii-

me adecvate vlrstei, docu
mentare și artistice.

— Taberele sînt tradiți
onale în vacanță. In aceas
tă privință cc posibilități 
vor avea elevii ?
— In taberele centrale de 

odihnă (Vața — băl, Sinaia, 
București, Brașov și Călimă- 
nești) își vor petrece cîte 
o săptămînă aproape 20C 
de elevi U.T.C.-lști și 178 de 
pionieri (Predeal și Sîngiorz- 
băi). Se vor mai organiza 
15 tabere autofinanțate, de 
3-7 zile, la cabanele Cîmpt 
Iul Neag, Bute, Straja. Vul 
can, Rusu, Voievod u. 
suța din Povești. 
Lunca 
prinși

va- 
formează pomul 
și tot cee.i re se 
anul nou Ce bu- 

așteaptă pe -opii 
sens ?

Că-
Aușeln. 

fi cu 
pionier.
printre

Florii. Vor 
oeste 300 de

Sporturile, 
și cele de sezon, vor 
altă componentă a va

canței. Unele acțiuni 
devenit tradiționale, vor 
susținute $>
— Fără 

Valea Jiului 
amenajarea 
la pîrtii simple pentru schi 
și săniuțe unde copiii se vor 
iniția și practica sporturi!” 
de iarnă. Consiliul muni 
cipal al organizației pio 
nierilor va organiza Urmă
toarele competiții : con
cursul de șah dotat cu cupa 
„30 Decembrie" (23 decem
brie, la Petroșani) ; con
cursul de tenis do masă 
„Prietenii mingii dp celulo
id" (24 decembrie Lupani) 
„Trofeul vacanței", hand
bal (26-27 decembr e, Lu- 
peni); concursul de schi 
„Paring ‘73“ (28-29-30 de
cembrie, pîrtia de la caba
na Straja); acțiunea dis
tractivă „Sanie cu zurgă
lăi" (5-6 ianuarie) ; ..Carna
val pe gheață" (7 ianua
rie. Lupeni); fazele orășe-

care 
fi o

au 
fi

acum ? 
îndoială I 

se lucrează 
a 10 patinoare.

In 
la

nești și municipale ale con
cursului „Săniuța de argint" 
(22-28 decembrie).

— Plăcerea acestei 
canțe o 
de iarnă 
leagă de 
curii It 
în acest
— O mulțime de posibili

tăți tentante, frumoase, a- 
tractive. Mai întîl, în fie
care localitate se va orga
niza un orășel al copiilor 
unde se vor prezenta zilnic 
Programe artistice. Vor fi 
organizate revelioane în 11- 
-oe. cluburi, case de cultu
ră, vor avea loc earn u'duri, 
seri cixltural-d’strsicttve. 
Respectul și atenția față de 
oamenii muncii, atft de ca
racteristice elevilor din 
Valea Jiului, se vor mani
festa prin felicitarea co
lectivelor de muncitori, cu 
tradiționalul plugușor prin 
care se urează noi succese 
în muncă în anul 1974. In 
26-27 decembrie va avea 
loc carnavalul . fulgilor de 
nea" (în fiecare 'ocalitate) 
Aceasta este structura. în 
detaliu, a vacanței de iar
nă (menționez și atribuțiile 
complexe ale caselor pio
nierilor. instituții cu activi
tate maximă în această 
perioadă). Problemele com
plexe ale educației unesc în- 
tr-un tot omogen toate ac
tivitățile ce vor avea loc și 
vor fi organizate. în așa fel 
incit să se adreseze și să 
atragă toți elevii din Valea 
Jiului care să-și 
zile de vacanță, d'i 
lositoare pente 
lor, stimuiîndu-lc 
dinile și talent”’ 
du-le potențial”! 
tual necesar în 
trimestru școlar.

petreacă
- șl fo- 

'nătatea 
aptltu- 

-afăcîn- 
int.elec- 

i--in Storul

I 
I

I

Mica publicitate
PIERDUT certificat de naștere pe numele Cojocara 

Eugenia Elena șl certificat căsătorie pe numele Cojocaru 
Constantin. Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Molovi 
Dumitru, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

V1ND apartament — str. Republicii nr. 66 Petroșani

VIND Moskvici 408, radio, 4 faruri. Telefon 11863 De
va, intre orele 17 — 21.

Dușurile „merg" 
(chiar și fără rost I)

Traversăm încet cele patru 
„sectoare" ale băii și vestiare
lor minerilor de la E.M. Vul
can, însoțiți fiind de Virgil 
Cazan, secretarul comitetului 
U.T.C. pe exploatare. In jurul 
orei 13,15 animația aici e... i- 
nexistentă. Cei ce urmau să 
intre în mină la ora 14, echi
pați deja din timp, părăsiseri 
vestiarele. Reușim totuși să 
schimbăm cîteva vorbe cu doi, 
trei mineri. Sînt în general 
mulțumiți, programul apei 
calde. în ultimul timp, se res
pectă întocmai ; temperatura 
în vestiare e acceptabilă. E a- 
devărat, sus la etaj mai exis
tă — și nu puține — geamuri 
sparte (acolo unde sînt duble), 
însă temperatura este menți
nută la o cotă ridicată, așa in
cit uneori, cum a fost la ora 
vizitei noastre, se mai și des
chid unele geamuri (să se mai 
ducă căldura și pe afară). La 
parter, unde nu există .gea
muri. e ceva mai rece (vara, 
aflăm, e o mare „problemă", 
aerul devine de-a dreptul i- 
respirabil — ce facem cu ven
tilația, stimați tovarăși, dacă

„Dacă ar fi și la
Ora 22. înaintea sosirii pri

mei „colivii" cu mineri la su
prafață ne-am înființat la baia 
minerilor de Ia mina Aninoa
sa. Acolo am întîlnit distribu
itorii de haine, cărora le-am 
făcut cunoscut că, în urma u- 
nui raid efectuat în iarna tre
cută, cînd situația băii anino- 
sene nu era deloc „strălucită".

un perete ne e greu să-l spar
gem spre a împrospăta atmos
fera ?). „Aici e și un pic de cu
rent, dar oricum e bine" —- 
ne spune Ion Huniadi, după 
cum ni se recomandă, „șef e- 
chipă vestiarul de ,|os“ —
chestia e că mai sînt și furturi, 
pentru că unii tovarăși lasă a- 
ici, în vestiarul hainelor de 
șut, costumele lor bune, ca să 
nu le mai așeze pe umerașe, 
să le ducă dincolo și n-au nici 
lacăte..." Intrăm în „despărți
turile" dușurilor. Dușurile 
„merg", nu chiar toate, dar 
oricum ..merg" (chiar și în... 
gol, fără rost !). „Există și pro
soape ; la noi — ține să adau
ge Martin Juki, șeful vestia
rului de sus — se face curățe
nie în baie și la vestiar du
pă fiecare schimb. Apă caldă 
este, temperatură bună este..." 
Ulterior — în stația unui au
tobuz (Coroești — Crividia) 
cu mers de melc, pe care-1 aș
tepți pînă te congelezi a- 
flăm că „probleme totuși mai 
sînt", că uneori „minerii mai 
sar în sus cînd apa caldă nu 
e chiar caldă sau e puțină"...

el acasă așa 1“
am revenit acum într-o nouă 
investigație, cu intenția de a 
consemna unele îmbunătățiri.

Ion Cheteanu, Gheorghe Pă
dure, distribuitori : „încălzi
rea s-a cam rezolvat. Chiar lu
crează și în prezent o echipă 
în schimburi. Instalațiile s-au 
înnoit, nemulțumirile deo
camdată au dispărut și randa

mentul lor (al instalațiilor de 
încălzire — n.n.) e bun".

Ion Stelian, distribuitor : 
„Față de acum 2-3 luni, dato
rită modernizării instalațiilor, 
oamenii sînt mulțumiți"...

„Eu de o săptămînă-s răcit 
și asta numai datorită frigu
lui de-aici“, ne declară distri
buitorul Imbru Petrache. „Eu 
dacă nu fierbeam o vișinată 
mă prindea și pe mine răceala. 
Aici te încălzești numai din 
înjurăturile minerilor care 
cred că noi Sîntem vinovați. 
că ei primesc hainele „sloi" — 
ni s-a confesat distribuitorul 
Florea Cristea.

Părerile atît de împărțite a- 
le distribuitorilor nu le mai 
comentăm. E inutil. .

Minerii au început să soseas
că. Dușurile au început să

„meargă" (care „mergeau 1 ' 
Minerul Ion Ciobanu de la 
sectorul IV ne-a interpelat : 
„Ați Scris în ziar mai de vreo 
lună-două că s-a dat în func
ție o nouă instalație într-un 
compartiment al băii noastre. 
Veniți să vedeți că de atunci 
caloriferele sînt reci". (Intr-a
devăr erau... „ca gheața"). Au 
funcționaț atunci, cînd s-a dat 
în folosință pentru că... era 
cineva în control. S-au dat în 
funcție, dar nu funcționează, 
ceea ce e degeaba", a continu
at minerul I. Ciobanu. Mine
rului Ion Racoceanu de la ae- 
raj nu-i vine să se dezbrace. 
De frig. „Ieri a fost pe aici 
gospodarul Fogel, înainte de-a 
pleca în concediu și-a „pipăit" 
caloriferele. A zis că e foarte

La baia minerilor de la Aninoasa.

bună căldura. Dacă ar fi șî la 
el acasă așa..." — se tînguia 
minerul Ștefan Crăciun de la 
sectorul I. Minerul Arpad 
Szalay de Ia sectorul I: „Aș 
vrea să văd dacă și la baia 
personalului tehnic e așa"
Că asta n-are drenaj, nu sînț

grătare și stăm cu picioarele 
pe beton..." ne-a zis Gheorghe 
Grozov de la sectorul I. La fel 
ne-au mai zis și alți mineri 
pe care nu-i mai enumerăm. 
Am mai consemnat faptul că 
în baie nu funcționează toate 
dușurile și că la un dus stau 
3-4-5 mineri la rînd.

Calificativ: in drum spre „bine1*
La baia minei Dîlja. am 

consemnat o stare de lucruri 
ameliorată cu mult față de si
tuația constatată de noi cu 
un prilej anterior. Aici s-au e- 
fectuat unele lucrări de repa
rații Ia instalații, reușind să 
se realizeze o optimizare a *a- 
mestecului de apă caldă si re
ce, îmbunătățindu-se condiți
ile de spălare pentru mineri 
după terminarea schimbului.

...Și, în continuare, spriji
niți fiind în mod direct de con
ducerea minei se vor executa 
lucrări de reparații atît la bă
ile muncitorilor cît și la cele a- 
le maiștrilor — ne spunea A- 
lexandru Macula, supraveghe
tor la suprafață, care are a- 
tribuțiuni și în urmărirea bu
nei desfășurări a activității la 
aceste băi.

Cei pe care i-am solicitat 
să-și spună opiniile despre mo
dul în care funcționează insta

lațiile înclinau spre calificați 
vul „bine" (Ion Angbel, Vasi
le Crițan, Gheorghe Frățilă 
șa.).

Totuși, în unele zile, au fost 
cazuri cînd în schimburile 2 
și 3 apa caldă nu satisfăcea 
nici minime condiții pentru 
a-și merita calificativul calo
ric. Am mai aflat, astfel, din 
spusele unor mineri și mai
ștri, că O serie de dușuri nu 
funcționează,. că au lipsit zile 
în șir becuri din baie Dar. 
toate aceste mici deficiențe au 
fost în parte remediate. In pri
vința curățeniei, nu se poate 
spune că aici nu se vede mi
na unui bun gospodar. Dimpo
trivă. In vestiare, însă, după 
cum ne-au „atenționat" cîțiva 
mineri, trebuie furnizată o 
temperatură mai ridicată. E 
încă destul de frig aici. în a- 
ceste încăperi...

In loc de orice concluzii...
g .„ți inainte de a se aștepta cineva ca, in finalul acesto.
g rinduri, să găsească o... SOLUȚIE MIRACULOASA de îndreptare 
g a păcatelor", nu darim să adăugăm, decît cîteva cuvinte : tem-
■ peratura in băile si vestiarele minerilor nu este altceva decit... 
g TEMPERATURA PREOCUPĂRILOR GOSPODARILOR exploatări-
■ lor miniere vizitate iar deficiențele, de orice gen, constatate
■ de noi ți notate mai sus, nu sint decit REFLECTĂRI FIDELE - ca
■ intr-o oglindă de cea mai bună calitate - ALE DEFICIENȚELOR
■ activității celor cărora li s-a incredințat responsabilitatea de a 
K chezățui viața, sănătatea, forța de muncă a semenilor lor.

Dacă gospodarii minelor vizitate consideră că și-au făcut 
intrufotul datoria (ți n-au nici o... ezitare cind semnează state
le de salarii I), că noi exagerăm, SA NE CONTRAZICĂ. Cum ?

1 INDREPTÎND, pentru inceput, măcar lipsurile „văzute" de nai
■ mai sus...
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Din țările socialiste
MOSCOVA (Agerpres). — 

Ministerul agriculturii al 
Uniunii Sovietice a aprobat 
proiectul construirii unei se
re de proporții neobișnuite 
pentru Extremul Orient. In 
partea de est a orașului 
Vladivostok urmează să în
ceapă, în 1974, realizarea 
respectivei ■ sere pe o supra
față de 180 000 metri pa- 
trați, care va livra anual a- 
proximativ 7 000 tone de le
gume.

★

# Adoptarea unor rezoluții și convenții 
dezbaterilor în Comitetul pentru problemele 
de securitate

$ încheierea 
politice și

NAȚIUNILE UNITE 15 —
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie, 
transmite : Adunarea Genera
lă a O.N.U. a adoptat mai mul
te rezoluții prezentate de Co
mitetul pentru problemele e- 
conomice, între care se află și 
două documente ce înscriu-pe 
listele coautorilor și numele 
țării noastre.

Prima rezoluție — adoptată 
cu 116 voturi, niciunui împo
trivă și 11 abțineri — prevede 
convocarea, în luna iunie 1976, 
la Vancouver (Canada), a u- 
nei Conferințe — Expoziție a- 
supra așezărilor umane, în 
scopul promovării schimbului 
de informații privind soluțio
narea problemelor așezărilor 
urbane și rurale, în contextul 
mai larg al protejării și con
servării mediului înconjurător. 
Rezoluția exprimă speranța 
că această acțiune internațio
nală va putea aduce o impor
tantă contribuție la formula 
rea liniilor directoare ale po
liticii guvernelor și organiza
țiilor internaționale în ce pri
vește protejarea mediului în
conjurător. Documentul pre
vede, totodată, crearea unui 
comitet de pregătire a Confe- 
rinței-Expoziție, organism din 
care face parte și România.

Plenara a adoptat, apoi, prin 
consens, proiectul de rezolu
ție depus la raportul Consili
ului de conducere al Progra-

mului Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător (U.N.E.P.). 
Documentul subliniază, între 
altele, că sarcina centrală a 
Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător 
trebuie să fie preocuparea 
permanentă față de condițiile 
vieții omului pe această plane
tă.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat, vineri seara, Con
venția privind prevenirea și 
pedepsirea crimelor comise îm
potriva agenților diplomatici 
și a altor persoane care se bu
cură de protecție internațio
nală. Aprobată prin consens, 
convenția cere guvernelor par
ticipante să extrădeze sau să 
judece orice persoană care. în 
baza jurisdicției naționale, es
te găsită vinovată și acuzaiă 
de crimă, răpire sau alte acte 
similare.

Convenția, al cărei proiect 
a fost elaborat de Comisia de 
drept internațional și de Co
mitetul pentru probleme juri
dice al Adunării Generale, va 
fi deschisă spre semnare pînă 
la sfîrșitul acestui an și va in
tra în vigoare la 30 de zile de 
la ratificarea sa de către mi
nimum 22 de state.

convocării unei 
mondiale de dezar- 
tuturor chestiunilor 
aceasta. Totodată,

NEW YORK 15 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Comitetul

Lucrările Conferinței 
asupra dreptului mării

pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Ge
nerale și-a încheiat dezbateri
le asupra punctelor agendei 
sale prin adoptarea, prin con
sens, a unei rezoluții la punc
tul „Conferința mondială de 
dezarmare".

Rezoluția prevede crearea u- 
nui comitet ad-hoc însărcinat 
cu examinarea tuturor puncte
lor de vedere și a sugestiilor 
exprimate de guvernele state
lor membre ale O.N.U. asupra 
problemei 
Conferințe 
mare, și a 
legate de
rezoluția invită toate statele 
care posedă arme nucleare să 
coopereze sau să mențină con
tactul cu Comitetul ad-hoc.

Comitetul pentru probleme
le politice și de securitate a 
avut înscrise pe ordinea sa de 
zi un număr de 13 puncte, în
tre care și cel inițiat de Ro
mânia privitor la consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume, 
punct la care a fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție a- 
vansată de delegația română.

Una dintre cele mai însem
nate realizări ale activității a- 
cestui comitet pe parcursul se
siunii este, fără îndoială, con
sensul realizat în ce privește 
invitația adresată reprezentan
ților celor două zone ale Co
reei — Nord și Sud •— de a 
lua parte la dezbaterea pro
blemei coreene.

C. Alexan- 
La sediul 

din New

NEW YORK 15 — Corespon
dentul Agerpres, 
droaie, transmite : 
Națiunilor Unite
York continuă lucrările Con
ferinței O.N.U. asupra dreptu
lui mării. Aceasta este, de fapt 
o reuniune de lucru pregăti
toare a Conferinței dreptului 
mării, ce va avea loc anul vi
itor, la Caracas, și în cadrul 
căreia va fi dezbătut fondul 
problemelor în scopul elabo
rării normelor juridice car ■ 
să guverneze activitatea 
comportamentul statelor în 
cest domeniu.,

Pînă în prezent, au fost 
lese organele conducătoare
le Conferinței de la Caracas, 
statele membre ale celor trei

și 
a-

a- 
a-

comitete principale, ale Comi
tetului general și Comitetului 
de redactare și elaborare a 
hotărîrilor Conferinței. Româ
nia și Uniunea Sovietică au 
fost alese membre ale Comite
tului de redactare a hotărîri
lor Conferinței. Este, de ase
menea, în plin progres proce
sul de elaborare a normelor 
procedurale și organizatorice 
în baza cărora se vor desfășu
ra lucrările Conferinței.

I,uînd cuvîntul în cadrul 
di zbat'' ’’or. reprezentantul 
Români . Aurel Cristescu. a 
subliniat importanța deosebi
tă pe care o acordă țara noas
tră Conferinței asupra drep
tului mării.

Discursul radiotelevizat 
al lui Harold Wilson

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Liderul Partidului laburist 
britanic, Harold Wilson, a ex
pus, vineri seara, în cadrul u- 
nui discurs radiotelevizat, 
punctul de vedere al partidu
lui său față de programul de 
austeritate în domeniu] con
sumului de energie, anunțat 
joi de premierul Edward 
Heath.

Referindu-se la conflictele 
sociale din Anglia și la ne 
mulțumirea sindicatelor în le
gătură cu perpetuarea tendin 
țelor inflaționiste. Wilson a 
apreciat că guvernul conscr 
vator trebuie să negocieze, îm
preună cu reprezentanții mi 
nerilor, lucrătorilor din dome
niul energiei electrice și al 
transporturilor, întregul an
samblu al problemelor relati
ve la salarii și preturi.

Liderul laburist a opinat că 
guvernul conservator trebuie 
să elaboreze un nou plan de 
măsuri, care să permită depă
șirea actualei crize cu care es
te confruntată economia bri
tanică și-, în consecință, să re
nunțe la faza a treia a actua
lului program de luptă împo
triva, inflației.

In continuare, Harold Wil
son a expus un program labu
rist de depășire 
uații dificile cu. 
Cruntată Anglia 
nomic și social, 
intre altele, introducerea unui 
control strict al prețurilor și 
adoptarea unor acțiuni ener
gice împotriva speculei, pen
tru protejarea categoriilor mai 
dezavantajate din punct de 
vedere economic ale populați
ei.

a actualei si- 
care este con- 
pe plan eco- 
preconizînd.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Polițistul : Republica; 
Perechile ; PETRILA': In 
umbra violenței ;
— Minerul: 
blestemată ; 
Atentatul ;. 
te Carlo ; 
turaî: 
toresc : 
tilor ; 
rea lui

PETRILA*:
LONEA

Acea pisică
ANINOASA : 

VULCAN : Mon- 
LUPENI — Cul- 

Șapte zile ; Munci- 
Neamul Șoimăreș- 

URICANI: Elibera- 
L. B. Jones ;

8,10 I- 
9,00 Ora 

Radiomagazi- 
10,30 Succese 
11,00 Buletin 

Intîlnire cu 
inter

ii,35 For-

LUNI, 17 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Jucătorul ; Republi
ca : De-aș fi Harap alb ; PE
TRILA : In umbra violen
ței ; LONEA — Minerul: 
Acea pisică blestemată ; 
VULCAN : Cutezanța ; LU- 
PENI — Cultural: Polițis
tul ; Muncitoresc ; Neamul 
Șoimăreștilor ; URICANI: 
Eliberarea Iui L. B. Jones.

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00
Radiojurnal; 8,00 Partidu-

lui, inima și versul; 
lustrate muzicale ; 
satului; 10,00 
nul femeilor ; 
ale discului ; 
de știri; 11,05
melodia populară și 
prețul preferat; 
mația „Roșu și Negru" ; 12,00 
De toate pentru toți ; 13,00 
Radiojurnal ; 13,15 Stele a-
le cîntecului ; 14,00 Unda ve
selă ; 
cală ;
17,30 
Țara 
Jocuri festive ; 
le mai cunoscute 
populare : 
nai ;
ră ; 
pera „O noapte furtunoasă"; 
20,00 Albumul interpreților 
de muzică populară ; 20,15 
Zece melodii preferate ; 20.45 
Consemnări; 20,50 Frag
mente din opereta „Lîna de 
aur" ; 21,15 Ipostaze muzica
le ale ritmului ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,10 Panoramic
sportiv ; 22,30 Pagini
opera „Thais" ; 22,50
ment poetic; 23,00 
non-stop ; 24,00 Buletin de
știri; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă.

14,30 Estrada dumini-
15,00 Buletin de știri; 

Azi în România ; 17,40 
lui Făt Frumos ; 18,00

18,30 Din ce- 
melodii

19,00 Radiojur-
19,15 Recital de vioa- 

19,30 Selecțiuni din o-

din
Mo-

Dans

întîlnirea președinților Comisiei mixte 
guvernamentale româno-bulgare 

de colaborare economică
SOFIA 15 — Coresponden

tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : In zilele de 14 și 
15 decembrie a avut loc la So
fia întîlnirea de lucru a pre
ședinților Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulga- 
re de colaborare economică și 
tehnico-științifică, cu care pri
lej a fost examinat modul de 
îndeplinire a sarcinilor conve
nite la întîlnirile la nivel înalt 
dintre delegațiile de partid și 
de stat ale Republicii Socialis
te România și R.P. Bulgaria, 
conduse de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
precum și a prevederilor sesi
unii a X-a a -Comisiei mixte.

Părțile au constatat că. în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
privind folosirea complexă a 
potențialului hidroenergetic al 
Dunării, au fost încheiate con
venția privind elaborarea lu
crărilor de studii și proiec
tare pentru complexul hidro
tehnic Turnu-Măgurele — Ni
kopol și programul privind e- 
laborarea memoriului tehni- 
co-economic al complexului 
hidrotehnic din zona Cernavo
dă, specialiștii români și bul
gari desfășurînd cu succes o 
activitate susținută pentru e- 
laborarea, în termenul stabilit, 
a lucrărilor de studii pentru 
aceste obiective.

De asemenea, părțile au a- 
preciat ca pozitivă activitatea 
desfășurată de organele de re
sort din cele două țări pentru 
finalizarea unor probleme con
crete de colaborare, constatînd 
cu satisfacție că, în perioada 
imediat următoare, vor putea

fi perfectate — prin convenții 
sau contracte — o serie de ac
țiuni de cooperare și speciali
zare, printre altele, în produc
ția de mașini-unelte. mașini 
pentru prelucrarea lemnului, 
componente electronice, medi
camente și în industria ușoară.

Totodată, s-a relevat faptul 
că dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice bilatera
le se reflectă în creșterea li
vrărilor reciproce de mărfuri 
și, ca urmare, părțile au con
venit măsuri care să conducă 
la lărgirea și diversificarea, 
în continuare, a acestora.

Cu ocazia întîlnirii. a fost, 
de asemenea, semnat protoco
lul comercial pe anul 1974 ca
re prevede o sporire importan
tă a schimburilor de mărfuri 
între cele două țări.

Rezultatele întîlnirii au fost 
consemnate într-un protocol 
care a fost semnat de Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în 
Comisie, și de Jivko Jivkov. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele părții bulgare în Comisie.

Havana

Expoziția
„România

26 de ani“
HAVANA 15 — Corespon

dentul Agerpres, Mihai Fabi
an, transmite : Sub auspiciile 
Mișcării naționale pentru pa
cea și securitatea popoarelor și 
ale Sindicatului național al 
salariaților din transporturi 
din Cuba, la Havana a fost i- 
naugurată Expoziția foto-do- 
cumentară — „România după 
26 de ani“.

Expoziția, care prezintă un 
amplu 'tablou al realizărilor 
obținute de poporul român pe 
drumul construcției socialiste, 
a fost inaugurată de acad. Du
mitru Dumitrescu, șeful dele
gației 
pentru
face o vizită de 
în Cuba.

Comitetului Național 
apărarea Pății, care 

prietenie

Plenara Comitetului 
Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania

ORIENTUL APROPIAT
„întrevederile cu președintele Anwar Sadat 

și constructive"au fost utile
CAIRO 15 (Agerpres). — 

„întrevederile cu președinte
le Anwar Sadat au fost utile 
și constructive" — a declarat 
secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A., Henry Kis
singer, în cadrul unei confe
rințe de presă, la sfîrșitul con
vorbirilor avute cu șeful sta
tului egiptean — relatează a- 
genția M.E.N. „Noi am exami
nat, de asemenea, procedura 
Conferinței de pace de la Ge
neva asupra Orientului Apro
piat și organizarea acesteia", 
a spus secretarul Departamen
tului de Stat. In continuare, 
Henry Kissinger a declarat : 
„Am căzut de acord că dezan
gajarea forțelor militare la 
Suez trebuie să fie principalul 
subiect abordat în cadrul pri
mei faze a conferinței". între
bat asupra unei eventuale 
participări palestiniene la lu
crările Conferinței de la Ge
neva, Henry Kissinger a a- 
rătat că nu are intenția să ți
nă o conferință de presă în a- 
devăfatul sens al cuvîntului, 
ci doar să formuleze unele ob
servații.

Președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat, men
ționează agenția M.E.N., a de
clarat, la rîndul său, că este 
pe deplin satisfăcut de între
vederile cu secretarul Depar
tamentului de .Stat. Șeful sta
tului egiptean și-a exprimat 
speranța că cele două părți, e- 
gipteană și israeliană, vor pu
tea discuta cu seriozitate des
pre dezangajarea trupelor lor 
înainte de 25 decembrie.

Solicitat să aprecieze dacă 
Conferința de la Geneva ar 
putea realiza unele rezultate 
concrete înaintea alegerilor 
din Israel, președintele Anwar 
Sadat a declarat : „Alegerile 
israeliene sînt o problemă 
proprie a Israelului și nu a 
noastră" .Referindu-se, în con
tinuare, Ia lucrările Conferii, 
ței de la Geneva și la modali
tatea de desfășurare a lor, pre
ședintele Anwar Sadat a spus : 
„Toți participanții se vor re
uni în aceeași sală, unde se va 
desfășura conferința de pace: 
dar, dacă vreți să spuneți 
prin aceasta că ar fi vorba de 
negocieri directe, ei bine, răs
punsul este nu".

★

DAMASC 15 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A. 
Henry Kissinger, a sosit la 
Damasc — noua etapă a tur
neului pe care îl întreprinde 
în mai multe capitale din zo
nă, după încheierea vizitei în 
Arabia Saudită.

Intr-o declarație făcută la 
încheierea vizitei în Arabia Sa
udită, Henry Kissinger a' des
cris convorbirile purtate la 
Riad ca „deschise, constructi
ve și complete" și a afirmat că 
„fiecare întrevedere aduce o 
sporire a înțelegerii probleme
lor celeilalte părți și a încrede
rii reciproce". „Problemele de 
interes reciproc își vor găsi în 
curînd soluționarea" — a men
ționat secretarul de stat al 
S.U.A.

SffiEDJO
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8,00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial Daktari.
9,50. Viața satului.

11,00

12,30
13,00
15,25

16,45

17,40

Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă Patriei.
Album duminical.
Magazin 
Tenis de 
Turneului 
1973, Ilie
Tom Okker, înregistra
re de la Boston.
Film serial. Schul- 
meister. Episodul IV. 
Drumuri în istorie: 
Istorie la Dunărea de 
jos. Documentar. 
Publicitate.

sportiv, 
cîmp finala 
campionilor 

Năstașe —

17,55
18,00 Omagiu. Selecțiuni 

din spectacolul mu
zical — coregrafic 
organizat la Petro
șani de Radiotelevi- 
ziunea Română. Par
ticipă artiștii amatori 
din Hunedoara, Jieț, 
Dăbîca, Almaș — Să- 
liște, Cimpa, Cîmpul

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon ; 11662.

19,20

orchestra 
„Hațega- 

și corul de copii 
școlii elementare 

5 din Petrila.
de seri. Șorice- 

motorizat.
Săptămîna

lui Neag, 
ansamblului 
na" 
al 
nr.
1001 
Iul
Telejurnal, 
politică internă și in
ternațională în ima
gini.
Reportajul săptămî- 
nii. O zi din. viața 
Botoșanilor. 
Publicitate.
Film artistic 
mînță rară, 
ră pe țară.

22,10 Telejurnal.
Handbal 
R.D.G. 
(repriza

20,10

20,30
20,35 — Să- 

Premie-

a
Transmisiune 
Rostock.
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17,30

18,00
18,05

18,10

18,40

Curs de limbă 
ceză. Lecția 

Telex.
Avanpremiera 
mînii.
Muzică ușoară 
da Drăgan și 
Cioiu.
La ordinea zilei. Azi 
județul Bacău.
Căminul. Cinci copii.

fran-
73.

'săptă-

cu Di-
Sergiu

BERLIN 15 (Agerpres). — 
In zilele de 14 și 15 decem
brie la Berlin a avut loc cea 
de-a Xl-a Plenară a Comite
tului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
anunță agenția A.D.N. _

Raportul 
a fost 
Verne,
Politic, secretar al C. C. al 
P.S.U.G. La cel de-al doilea 
punct al ordinii de zi, Ger
hard Schurer, membru suple-

Biroului Politic 
prezentat de Paul 

membru al Biroului

PROIECTUL DE LEGE AL 
GUVERNULUI BRITANIC 
privind transferarea acelei 
părți a atribuțiilor Parlamen- 

, tului de la Westminster care 
) se referă la situația din Ir
landa de Nord către Aduna
rea provincială a Ulsterului 
a fost aprobat, în cursul ce
lei de-a treia lecturi în Ca
mera Comunelor, cu o majo
ritate de 73 voturi.

COMITETUL PENTRU
PROBLEME BUGETARE ȘI 
ADMINISTRATIVE AL A- 
DUNARII GENERALE A 
O.N.U. a hotărît să adauge 
araba celorlalte 
ciale folosite la 
Națiunilor Unite 
engleza, franceza, 
niola).

limbi ofi-
Organizația 

(chineza, 
rusa și spa-

COMPANIA NAȚIONALA 
A PETROLULUI IRANIAN 
(N.I.O.C.) a făcut cunoscut. în 
mod oficial, la Teheran că 15 
companii petroliere america-

19,00

19,15
19,20

19,30

20,00

20,05

20.40
20,55

22,15

ant al Biroului Politic, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Co
misiei de Stat al Planificării, 
a prezentat referatul „Pla
nul economiei naționale pe 
anul 1974".

In urma discuțiilor pe mar
ginea documentelor prezenta
te, Comitetul Central al 
P.S.U.G. a aprobat Raportul 
Biroului Politic și Planul e- 
conomiei naționale pe anul 
1974.

ne, japoneze și vest-europene 
au convenit să cumpere din 
Iran țiței ușor și greu la un 
preț variind între 9 și 17,34 
dolari per baril, în funcție de 
calitate.

CONSILIUL DE SECURI
TATE a hotărît, vineri, pre
lungirea cu încă șase luni — 
pînă la 15 iunie 1974 — a 
datului forțelor b.N.U. 
Cipru.

man- 
din

ORELA CAPĂTUL A 18 
DE DEZBATERI FURTUNOA
SE, noua Adunare, provincia
lă a Irlandei de Nord (Stor- 
montul) — organul legislativ 
al Ulsterului — s-a pronunțat, 
sîmbătă, în favoarea formării 
Consiliului Irlandei, în struc
tura convenită la recenta con
ferință tripartită de la Sun- 
ningdale.

„Hăulita" — muzică, 
populară cu Maria 
Ciobanu și Ion Dolă- 
nescu.
Publicitate.
1001 de seri. Șorice
lul- motorizat (II). 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor. 
Cîntecul săptămânii : 
„Drag mi-e jocul ro
mânesc".
Mai aveți o 
re ? Originea 
luția omului
na noilor descoperiri. 
Scene de balet.
Revista literar-artis- 
tică TV. Plastica.
Roman foileton Go
ya. Episodul IV. 
24 de ore.

întreba
și evo- 

în lumi-

Sport: 
masculin : 
România 

Il-a). 
de la

Valorile temperaturii înre
gistrate. în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani Ț 2 
grade ; Paring + 2 grade.

Minimele : Petroșani — 3 
grade ; Paring — 8 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 69 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer’ acoperit. Pre
cipitații sub formă de nin
soare. Vînt slab pînă. la po
trivit din sectorul nordic.

VARȘOVIA (Agerpres). — 
Cu începere de la 1 ianuarie 
1974, în Polonia își va înce
pe activitatea noua „Editura 
școlară și pedagogică", care, 
în cadrul programului de 
măsuri pentru generalizarea 
sistemului de învățămînt de 
zece ani, are sarcina elabo
rării unor concepții moder
ne pentru manualele școlare 
necesare procesului educați
onal.

Editura școlară și pedago
gică, care va dispune de o 
bază poligrafică proprie, are 
planificat pentru 1974 reali
zarea unui număr de 750 de 
titluri într-un tiraj total de 
45 milioane, echivalent cu a 
treia parte din producția a- 
nuală de cărți a Poloniei, 
din care 34 milioane manu
ale, cu un milion mai mult 
decît. în 1973. Tot sub egida 
noii edituri vor mai apare 
23 de publicații pedagogice.

★

SOFIA 
peste 25 
vățămînt 
garia se 
zent, 101 000 studenți în a- 
proximativ 150 de speciali
tăți. față de numai 10 000 de 
studenți în 11 facultăți cu 25 

. de specialități 
antebelică. In 
de învățămînt 
cuprinși peste

(Agerpres). — In 
de institute de în- 
superior din Bul- 

pregătesc, în pre-

în perioada 
cadrul rețelei 
superior sînt

8 000 de 1-u-

crători științifici și cadre di
dactice.

Ultimii ani au marcat în 
Bulgaria trecerea la realiza
rea unui vast program de re
organizare a învățămîntului 
superior în direcția apropie
rii sale de necesitățile cu
rente ale economiei națio
nale. Incepînd cu acest an 
universitar, o parte din stu- 
denți beneficiază de progra
me noi de pregătire. Se dez
voltă într-un ritm rapid ba
za materială a institutelor 
de învățămînt superior și a 
unităților științifice și de 
cercetare. In următorul cin
cinal se va afecta dezvoltă
rii învățămîntului superior 
peste 200 milioane leva, de 
patru ori mai mult decît în 
actualul cincinal.

Peste un sfert din cursan- 
ții învățămîntului superior 
sînt cuprinși în cadrul for
melor serale și fără frecven
ță. 45 la sută din totalul stu
denților bulgari beneficiază 
de burse de stat. Potrivit u- 
nei hotărîri a Plenarei C.C. 
al P.O. Bulgar din decem
brie, în următorii ani ■ toți 
studenții bulgari vor primi 
bursă.

★

HAVANA — Coresponden
tul Agerpres, Mihai Fabian, 
transmite : Colectivul fabri
cii cubaneze, de autobuze 
„Giron" a înregistrat un nou 
și important succes: în pri
mele 11 luni ale acestui an 
el a depășit planul de pro
ducție pe 1973 cu peste 10 la 
sută. întreprinderea a pro
dus, pînă la începutul lunii 
decembrie, 1 129 de 
ze, față de 1 000 cît 
planificat.

Pentru anul viitor, 
vul de muncă de la 
și-a propus să construiască 
un număr de 1 200 de auto
buze, care vor satisface ne
cesitățile transportului în 
comun în capitală și pe ru 
tele din provincie.

autobn- 
fusese

colecti- 
„®'ron"

Formația corală românească 
„Madrigal44 și-a încheiat turneul 

Sovieticăin Uniunea
MOSCOVA 15 

dentul Agerpres, 
țu, 
tul 
kovschi' 
stat 
oasa formație corală româ
nească „Madrigal". laureată 
a patru concursuri internațio
nale, condusă de Artistul e- 
merit, dirijorul și profesorul 
Marin Constantin, și-a înche
iat turneul în Uniunea So
vietică.

— Corespon- 
Nicolae Cre- 
Prin concer- 
sala „Ceai- 

a Filarmonicii de 
Moscova, prestigi-

transmite : 
susținut în-
din

. Asistența a aplaudat, la 
încheierea spectacolului, mă
iestria . și originalitatea inter
pretativă a artiștilor români. 
Dirijorul Marin Constantin 
a fost felicitat de personali
tățile sovietice prezente la 
concert.

Prin înalta ținută artistică 
a interpretării, ansamblul 
„Madrigal" a . cucerit aprecie
rea publicului din .Kiev, Le
ningrad, Riga, Kaunas, Vil
nius unde a prezentat corn 
certe. J

Acțiuni ale patrioților cambodgieni
CAMBODGIA 15 (Ager

pres). — Patrioții cambodgi
eni au atacat, sîmbătă, eu ra
chete aeroportul Pochentong, 
aflat la aproximativ șase 
kilometri de centrul capitalei, 
Pnom Penh. Alte acțiuni 
militare au fost semnalate 
în zona unor importante căi 
de comunicație. Astfel, for
țele lonnoliste au fost obliga
te să evacueze două poziții 
pe care le ocupau în vecină
tatea localității' Kompong 
Luong, pe șoseaua nr. 5. Pa
trioții au atacat, 
timp dispozitivul 
apărare instalat 
rașului Kompong 
șoseaua nr. 4. Se 
totodată despre 
cercărilor

trupele lonnoliste de a re
deschide șoseaua nr. 3. blo
cată de forțele patri-I ce 
într-un punct situat Ia a- 
proximativ 100 kilometri sud- 
vest de Pnom Penh.

In cursul acestei săptă- 
mîni, la Pnom Penh au de
clarat grevă 12 000 învățători, 
mareînd creșterea nemulțu
mirii populației față de de
gradarea continuă a condi
țiilor economice în sectoare
le controlate de lonnoliști.

în același 
inamic de 

’n sudul o- 
Speu, pe 
informează 

eșecul în- 
întreprinse de

♦
Pentru formarea 
unui guvern de 

coaliție in Turcia

A luat sfîrșit reuniunea 
șefilor de stat și de guvern 

ai țărilor Pieței comune
COPENHAGA 15 — Trimi

sul special Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești. transmite : 
Sîmbătă seara, a luat sfîrșit 
reuniunea de la Copenhaga a 
șefilor de stat și de guvern ai 
țărilor Pieței comune.

întîlnirea a avut un carac
ter consultativ. Ea nu a dez
bătut proiecte de hotărîri și 
nici nu a adoptat decizii. 
Schimbul de vederi s-a axat 
în jurul unor probleme de in
teres intercomunitar și al al
tora privind raporturile Pie- 
'ței comune, ca entitate, cu al-

euro-în context 
mondial.

categorie se situ- 
instituționalizării 

și

. te țări, atît 
pean, cît și

In prima 
ează ideea 
întîlnirilor șefilor de stat 
guvern și convocarea -automa
tă a acestora în caz de criză, 
precum și așa-numita proble
mă a unității politice.

In cea de-a doua categorie 
se înscriu raporturile dintre 
C.E.E. și Statele Unite ale . A- 
mericii, relațiile Est-Vest și 
problemele Orientului Mijlo
ciu, cu implicația energetică 
impusă de războiul israeliano- 
arab.

ANKARA 15 (Agerpres). — 
Președintele Turciei, Fahri 
Koruturk, a cerut, sîmbătă, 
fostului premier. Nairn Talu. 
să alcătuiască un guvern de 
coaliție națională, care să 
gireze problemele curente și 
să conducă țara spre alegeri. 
Reamintim că 
date de liderii 
mari partide politice ale țării 
(Bulent Ecevit — Partidul re
publican 
leyman 
dreptății), 
ședintelui 
astfel îneît 
turc a fost nevoit să 
Ia această soluție.

După cum se știe 
tele dintre conducerile 
cinci partide politide 
zentante în parlament nu 
condus la alcătuirea unui gu
vern de coaliție (nici un 
partid nu dispune de majorii 
tatea suficientă alcătuirii u- 
nui guvern monocolor).

răspunsurile 
celor două

aț poporului și Su- 
Demirel — Partidul 

la sugestiile pre- 
au 'fost negative, 

șeful statului 
recurgă

contac- 
celor 

repre- 
au

TRIBUL INDIAN AVA-CANOEIROS
Intr-o regiune situată la 

circa 900 kilometri de capi
tala sa federală, Brazilia es
te pe cale de a trăi unul din 
capitolele cele mai uimitoa
re ale istoriei salp „Indiene": 
apropierea treptată de Ava- 
Canoeiros, trib cunoscut de 
secole, dar care n-a stabilit 
niciodată nici un fel de con
tacte. — decît războinice — 
cu restul lumii și în legătură 
cu care circulă istoriile cele 
mai fantastice, foarte asemă
nătoare cu cele povestite de 
Rudyard Kipling în „Cartea 
junglei".

Misiunea a fost încredin
țată unui indigen foarte cu
noscut. Apoena Meireles. A- 

■ cesta s-a instalat pe malu
rile rîului Javae, în nordul 
statului Goias. El așteaptă 
ca ploile, al căror sezon a 
început deja, să inunde zo
nele joase ale regiunii, pen
tru că. atunci, indienii se vor 
refugia pe un platou pe care 
locuitorii regiunii l-au repe
rat deja. In acest punct va

încerca Apoena Meireles, du
pă ce va fi parcurs cu un ca- 
tîr 100 kilometri de la locul 
său de popas, să ia contact cu 
indigenii.

Tribul vecin Javaes i-a și 
numit pe Ava-Canoeiros „fe-

Dln presa străină
țele negre", formulă curioa
să, fiind vorba de indieni ca
re în general au pielea ară
mie. Specialiștii dau' cel mai 
adesea, următoarea explica
ție : Ava-Canoeiros sînt des- 
cendenții metisați ai indieni
lor „Carijes" și ai sclavilor 
negri care au fugit dintr-o 
expediție organizată, în seco
lul XVII, pentru căutarea 
aurului. După ce au rătăcit 
timp îndelungat, fugarii s-au 
stabilit în această regiune 
din centrul Braziliei, unde au 
rezistat tuturor atacurilor, și 
au creat, potrivit descrieri
lor care circulă, o civilizație 
silvică.

Astăzi, totuși, Ava-Ca 
noeiros par să se fi retras în 
ultimele lor redute. După ce 
au fost constant în luptă cu 
triburi vecine, ei au pierdut 
puțin cîte puțin pămînturile 
și fluviile care le asigurau hra
na necesară. Potrivit celor 
trei ziariști care îl însoțesc 
pe A. Meireles, „Totul arată 
că procesul de deposedare 
nu a fost pașnic".

Tentativa de apropiere a 
lui Apoena Meireles este, po
trivit spuselor a numeroși 
oameni avizați, cu siguran
ță, cea mai delicată misiune 
încredințată unui membru al 
FUNAI (Fondația Națională 
pentru Indieni). Supuși cons
tant agresiunii de-a lungul 
întregii lor istorii, Ava-Ca
noeiros au devenit și ei, la 
rîndul lor, agresivi, Cît pri
vește numele lor, el vine de 
la rapiditatea cu care dispar 
canoele atunci cînd sînt des- 
coperiți.

(„LE MONDE“)
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