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Finalizarea sarcinilor de plan pe anul in curs

Pregătirea temeinică a producției anului 1974

Modernizarea tehnologiilor

L

Petroșani, 
după-amiază,
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Cu planul Sporește
anual

îndeplinit
Secția brichetaj 

a preparației 
Petrila

la preparatia Pe- 
corespondenta

de 
în 
In 
la 

trei

De 
triia, 
noastră Eleonora Bertoti 
ne-a comunicat că, ieri 
dimineață, au fost înre
gistrate primele tone 
brichete realizate 
contul anului 1974. 
zilele rămase pînă 
sfîrșitul anului cele
schimburi de la briche- 
taj. conduse de maiștrii 
preparatori loan Oșan. 
Șerban Pîrv.u și Ștefan 
Iopp, vor realiza o pro
ducție suplimentară de 
peste 8 000 tone de bri
chete. La obținerea suc
cesului au contribuit nu
meroși preparatori (cu 
cei de la întreținere to
talized peste 120 sala- 
riați). Succesul este re
zultatul stăruințelor a- 
cestui colectiv condus de 
inginerul Gheorghe Bi
ro. depuse în tot cursul 
anului, al preocupărilor 
neobosite pentru îmbu
nătățirea procesului teh
nologic de preparare și 
întărirea răspunderii tu
turor salariaților față de 
sarcinile de plan.

și valorificarea experienței
anului In curs premisele

imhunâfâllrii nivelului calitativ
al extracției de cărbune

Convorbire cu ing. AUREL BRÎNDUȘ, 
director al E. M. Lonea

pu- 
în 

an. 
di-

— Ne mai despart 
tine zile de momentul 
care vom păși în noul 
Care vor fi, tovarășe 
rector, reperele activității
productive a minei Lonea 
în cursul anului 1974 ?

— Planul producției de căr
bune va cunoaște o ușoară 
creștere, în condițiile în’ care 
va trebui să realizăm indica
tori calitativi substanțial îm
bunătățiți. Din analizele efec
tuate pînă în prezent a rezul
tat că mina dispune de capa
citățile necesare în vederea 
îndeplinirii în bune condiți- 
uni a planului anului viitor.

— In cursul acestui an am 
fost preocupați de realizarea 
unui ritm cît mai bun de e- 
xecuție la aceste genuri de 
lucrări de o deosebită impor
tanță în asigurarea viitoare
lor capacități de producție. 
Realizările cele mai bune Ie 
avem la lucrările de pregă
tiri, unde planul primelor 11 
luni a fost realizat.

în anul viitor vom continua 
să acordăm toată atenția exe
cutării lor eșalonate și respec
tării termenelor de punere în 
funcțiune în aceeași măsură 
ca și activității din abataje.

funcțiune orizonturile noi 460 
la sectorul III și 440 la sec
torul IV și tot în domeniul 
organizatoric aș dori să. citez 
orientarea spre modernizarea 
tehnologiilor de lucru.

— Care vor fi aceste 
noutăți tehnologice ?

zestrea
de mașini

a uzinei

— Ce ne puteți spune 
despre stadiul actual și 
perspectivele de execuție a 
lucrărilor de deschideri și 
pregătiri ?

— Se va extinde transpor
tul continuu cu benzi de cau
ciuc și se va aplica săparea 
mecanizată a suitorilor cu 
foreza. Anul viitor va înre
gistra un progres substanțial 
și în lucrările de abataj prin 
introducere în lucru în cadrul 

— Care vor fi elemente- sectorului III a primului com- 
le organizatorice noi care 
vor fi aplicate în cursul 
anului viitor ?

plex mecanizat de abataj. 
Vom acorda toată atenția a-

In sala teatrului din 
a avut loc, i ieri c_„_ ______
festivitatea Consacrată aniversă
rii a 25 de ani de la înființarea 
Teatrului de stat „Valea Jiului". 
Acest moment sărbătoresc a fost 
precedat în această săptămînă 
de ' deschiderea unei expoziții 
de programe, afișe, schițe sce
nografice și a alteia de metalo- 
plastie, de spectacole prezenta
te în toate localitățile munici
piului și de întîlniri cu spectato-

Scdemnitatea de la
Teatrul „Valea Jiului11 

prilejuită de 
aniversarea unui sfert 

de veac de la înființare
Adunarea festivă a fost des

chisă de tovarășul Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, in cuvîn- 
tul său, prof. Ironim Munteanu, 
director al teatrului, a evocat 
momentele principale ale evo
luției acestei scene a minerilor 
din Valea Jiului. Cu un an mai 
tinăr decît Republica, înființat 
in 1948, Teatrul de stat „Valea 
Jiului", a spus dînsul, face 
parte integrantă din procesul 
revoluției culturale din țara noas
tră, inițiat și condus de Partidul 
Comunist Român, acțiune izvo- 
rîtă din umanismul specific orîn- 
duirii noastre socialiste și desti
nată oamenilor muncii, creatori

ai tuturor valorilor materiale și 
spirituale. In acest sfert de se
col al existenței sale, teatrul a 
prezentat 200 de premiere, în 
8 200 de spectacole, pentru a- 
proape două milioane și jumă
tate de iubitori ai acestei arte. 
Prin întreaga lui muncă. Teatrul 
de stat „Valea Jiului" 
armonios în programul 
fecționare a activității 
ce și cultural-educative 
de partid, promovează
secvență piesele actuale 
dramaturgiei românești, cu 
loare artistică și educativă.

Eveniment de remarcabilă

se înscrie 
de per- 
ideologi- 
elaborat 

cu con- 
ale 
va-

La E. M. Lonea

— Se va urmări concentra
rea producției într-o cît mai 
mare măsură. Vor fi puse în

Convorbire consemnată de 
Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Indicațiile date de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitei din toamna 
anului trecut în Valea Jiu
lui, privind mărirea capaci
tății de producție și dotarea 
cu noi mașini și utilaje a 
întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani sînt traduse 
în fapte. Uzina noastră a fă
cut în acest an pași însem
nați în direcția creării con
dițiilor necesare pentru a 
putea trece la proiectarea 
și fabricarea unor noi uti
laje miniere adecvate con
dițiilor de muncă și exploa
tare din minele Văii Jiului. 
Hale nou create, în care se 
vor organiza în viitorul an 
noile secții ale întreprinde
rii, au prins deja contur. 
Dotarea cu utilaje noi, de o 
mare tehnicitate, a cunos
cut și ea un ritm intens în 
ultima perioadă. Astfel, în
treprinderea a primit 
cursul anului 1973 un 
măr de 22 strunguri 
o presă 
șină de 
macara
A.M. 5. 
puse în
substanțial capacitatea de 
producție a întreprinderii. 7 
din cele 22 de strunguri pri
mite recent vor fi montate 
la S.S.H. Vulcan, secția a- 
tingînd astfel capacitatea 
de producție proiectată.

în 
nu- 
noi, 
ma-de redresare, o 

habînat și o auto- 
de 5 tobe forță, tip 
Toate aceste utilaje, 
funcțiune, vor spori

Au început probele de lucru 
ale complexului mecanizat de abataj

în cursul zilei de ieri, la mina Lonea a avut loc 
un eveniment așteptat cu un viu interes de către întreg 
colectivul de muncă de aici. în schimbul II la abata
jul frontal din blocul VI, echipat cu un modern com
plex mecanizat de susținere a fost realizată prima puș- 
care, moment care materializează începerea probelor 
tehnologice de funcționare Ia această complexă instala
ție. în prima fază se urmărește comportarea în ex
ploatare a transportorului cu care este echipat com
plexul și care este realizat potrivit unei concepții ori
ginale. Primele constatări legate de funcționarea nou
lui tip de complex mecanizat sînt favorabile, cadre
le acestuia dovedind în egală măsură robustețe și ma
nevrabilitate ușoară în exploatare. Acesta este moti
vul pentru care brigadierul Teodor Dolha împreună 
cu ortacii săi. se arată optimiști acum la început de 
drum și sînt hotăriți să obțină un nivel înalt al 
ductivității muncii, fiecare post prestat în acest 
dern abataj urmînd să fie echivalent cu 15—20 de 
de cărbune extras pe post.

Dotarea modernă, avantajele care derivă din
dul înalt de concentrare a producției vor permite ca 
pe lîngă creșterea substanțială a productivității mun
cii să crească ponderea sectorului III în producția 
minei, în condițiile realizării ritmice a sarcinilor de 
plan.

pro- 
mo- 
tone

gra-

Raid nocturn la Lupeni

Dovezi ale preocupărilor eficiente
pentru reducerea consumului de energie

există, dar ele trebuie întregite
Obiectivul fixat este precis 

formulat, mobilizator: redu
cerea cu cel puțin 30 la sută 
a consumului de energie e- 
lectrică prin raționalizarea 
funcționării instalațiilor de 
iluminat public, a reclamelor 
și firmelor luminoase. Deși în 
seara zilei de 19 decembrie 
a. c. nu am putut consulta 
factorii respectivi de răspun
dere ai orașului Lupeni, au
torii chemării către toate or
ganele și organizațiile de 
partid, către toți cetățenii 
din Valea Jiului, privind eco
nomisirea combustibililor și 
energiei electrice, asupra pro
centului de economii deja re
alizate, pe străzile orașului, 
parcurse înainte și după în
cheierea programului de ac
tivitate de către majoritatea 
unităților de servire a popu
lației, am văzut numeroase do
vezi ale preocupărilor eficien
te în acest sens. Firme ca 
„Mirela", „Carmen", „Ele

gant", „Trei pitici", toate si
tuate pe o distanță de sub 
100 de metri, nu mai sînt a- 
cum luminoase. Nici nu este 
necesar. Lumina răspîndită 
de tuburile de neon din inte
riorul localurilor respective, 
și îndeosebi din vitrine, este 
suficientă pentru a le reco
manda și indica cumpărători
lor.

La blocurile „D-2“, „D-3“,
„D-4", tuburile de neon am
plasate la intrarea în casele 
scărilor, în exterior, ca și 
lampadarele situate în zonele 
„verzi" dintre blocuri și str. 
Tudor Vladimirescu au fost, 
de asemenea, stinse pentru 
că nici nu sînt neapărat ne
cesare. Și aici, iluminatul stra
dal ca și cel reflectat din in
teriorul caselor scărilor este 
suficient, nimeni nu s-ar pu
tea plînge că i-ar fi cumva 
îngreunată, din punctul de 
vedere al vizibilității, deplasa
rea în acest punct al orașului.

Am văzut chiar străzi întregi, 
cum sînt Gh. Șincai, Parîngu- 
lui, de pe care iluminatul stra
dal a fost complet sistat, ele 
fiind mulțumitor luminate din 
casele scărilor blocului „200“ 
și „A", nr. 1 pînă la nr. 8. Cu 
același spirit gospodăresc, de 
economie, de altfel caracteris
tic multor locuitori ai orașului 
Lupeni s-a trecut la stingerea 
a numeroase lampadare am
plasate în preajma blocurilor 
pe spațiile „verzi" care, acum 
iarna, nu este necesar să fie 
iluminate ca... vara. Așa au 
procedat locatarii blocurilor 
din jurul cinematografului 
„Cultural", cei din seria de 
blocuri „A", de la blocurile 
„vechi" cu un etaj (str. Gh. 
Șincai) unde grija pentru u- 
tilizarea chibzuită a energiei

T. țAțARCA

(Continuare în pag. a 3-a)

Wilhelm LOJADI,
Petroșani
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Adunarea festivă consacrată sărbătoririi 
împlinirii a 10 ani de la 

punerea in funcțiune a preparației Coroești
In sala clubului sindicatelor 

din Vulcan, ieri după-amiază, 
a avut loc adunarea festivă cu 
prilejul sărbătoririi împlinirii 
a 10 ani de la punerea în 
funcțiune a uneia dintre cele 
mai moderne instalații minie
re din Valea Jiului — uzina de 
preparare a cărbunelui Corc
ești.

Adunarea a fost deschisă de 
dr. ing. Ionel Crăescu, direc
torul Exploatării de prepara
re a cărbunelui Valea Jiului. 
In sală erau prezenți nume
roși muncitori preparatori, bri- 
chetatori, lăcătuși și alți me
seriași, mulți dintre ei aflați 
în uzină chiar de la primele 
tone de cărbune preparat în 
noile instalații, maiștri și in
gineri, invitați de la cele 
două secții de preparare a 
cărbunelui surori de la Petri- 
la și Lupeni, precum și din 
cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani.

în fața participanților, ingi-

norul șef al Exploatării de pre
parare a cărbunelui, Nicolae 
Vîlcea a prezentat o amplă și 
documentată informare în ca
re a fost relevată evoluția 
continuu ascendentă a sec
ției Corcești. Vorbitorul a pre
zentat etapele importante 
parcurse în cei 10 ani de con
tinuă perfecționare a fluxului 
tehnologic și a oamenilor noii 
unități de preparare, mențio- 
nînd printre cei care s-au re 
marcat în toți acești ani pc 
muncitorii Anton Orz, Moise 
Nagy, Anastasia Bîrcea, Ni
colae Chiorean, Sebastian 
Tindirici, Emil Stan, Vilhelm 
Wapke, Lucian Băltățeanu, E- 
meric Halasz, loan Matei, Ște
fan Rus, Carol Gref, maiștri 
Petru Rus, Dumitru Burghel, 
Emil Pavlovski, inginerii Fran- 
cisc Appel, Mircea 
cisc Haber, Teodor 
dia Mihăilescu.

In continuare
Francisc Appel, șeful secției

de preparare a cărbunelui Co
rcești a prezentat preocupări
le actuale ale colectivului uni- 

indreptate spre per- 
a 
a

Rai, Fran- 
Onciu, Ia

inginerul

tații indreptate spre i 
fecționarea în continuare 
organizării producției și 
muncii.

Cu prilejul împlinirii a 
ani de la punerea în funcțiu
ne a preparației Corcești, un 
număr dintre cei mai meritu
oși muncitori, maiștri și ingi
neri au fost premiați.

Colectivul sărbătorit a fost 
felicitat în același cadru 
tovarășul Petru Barbu, 
secretar al Comitetului 
nesc Vulcan al P.C.R.. 
ing. Victor Chiaburii, 
secției de preparare Petrila.

Vorbitorii au urat muncitori
lor. tehnicienilor și inginerilor 
de Ia Corcești noi succese în 
muncă, în îndeplinirea sarci
nilor încredințate.

Participanții la adunare au 
fost invitați apoi la o . masă 
tovărășească.

10

de 
prim 

orășe- 
și de 

șeful

BUN VENIT LUI MOS GERILA!
Ce pregătiri

Ca în fiecare an, 
în această perioadă, 
sub îndrumarea co
mitetelor de sindicat 
din întreprinderi și 
instituții se desfășoa
ră intens pregătirile 
pentru apropiata ser
bare a pomului de 
iarnă. In acest sens 
am solicitat pe tova
rășul VASILE CHIR- 
CULESCU, activist 
al Comitetului muni
cipal al sindicatelor, 
pentru a ne spune în 
ce stadiu se află pre
gătirile în vederea în
tâmpinării cum 
cuvine a lui Moș 
rilă.

se
Ge-

iar-
28

— Serbările pomului de 
nă se vor desfășura între 
decembrie a.c. și 6 ianuarie 
1974. In întreprinderi și insti
tuții s-au format deja colecti
ve care au început pregătirile.

— In ce constau aceste pre
gătiri ?

se fac pentru serbarea pomului de iarnă?

— In primul rînd pentru 
suplimentarea fondurilor acor
date de sindicat se organizea
ză spectacole,., seri distractive 
cu intrare. Așa de pildă, a 
procedat I.U.M. Petroșani. A- 
poi, s-au luat măsuri pentru 
procurarea din timp a jucări
ilor și dulciurilor. Conducerea 
I.C.S. mărfuri industriale și 
T.C.S. produse alimentare ne 
sprijină efectiv asigurîndu-ne . 
cele necesare. Se pare că în 
municipiu vor fi cîteva maga
zine special destinate aprovi
zionării pentru pomul de iar
nă.

— Ce ne puteți spune refe
ritor la locul unde se vor îm-

podobi pomii și se vor desfăș- 
ra serbările ?

— S-a stabilit de exemplu 
ca la Petroșani să se organize 
ze în holul Casei de cultură, 
unde vor prezenta serbări — 
pe rînd — în perioada respec
tivă, toate întreprinderile și 
școlile din localitate. Cît pri
vește celelalte localități, în ge
neral fiecare comitet de sindi
cat are puterea să hotărască 
cînd și unde va organiza ser
barea. In orice caz, majorita
tea serbărilor vor avea loc în 
cluburi și cămine culturale, 
unde, desigur, școlile vor pre
zenta programe artistice. Cu

prilejul serbării pomului de 
iarnă vor primi daruri (adec
vate vîrstei) toți copiii pînă la 
15 ani. Pentru a da un exem
plu concret de orientare bu
nă, la mina Dilja de pildă, s-a 
stabilit ca serbarea pomului 
de iarnă să aibă loc în ziua de 
30 decembrie dimineața, în 
sala de apel, Vor prezenta pro
gram artistic elevii de la Școa
la generală nr. 2 Petroșani, 
unde majoritatea elevilor sînt 
copiii minerilor de la această 
exploatare carboniferă.

In perioada aceasta, a pre
gătirilor, principalul este con
lucrarea strînsă a comitetelor 
de sindicat și a colectivelor de 
pregătire cu școlile pentru or
ganizarea programelor artisti
ce, (deoarece serbările pomu
lui de iarnă nu vor mai avea 
10c în școli), în scopul asigură
rii unui bogat conținut educa
tiv acestor manifestări sărbă
torești de iarnă.

I. fieraru
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URME PE ZĂPADĂ
Est® mai mult decît cert că 

turismul și vînătoarea, a- 
ceste aprige pasiuni sînt — 
dacă putem spune — surori 
prin multele asemănări care 
le apropie, prin afinități co
mune față de vraja munte
lui, față de vietățile pe care 
le întîlnesc deopotrivă vînă- 
torul sau turistul, fată de 
puritatea frumuseților întîl- 
nite sau, dacă vreți, pentru 
clipele de sublimă destinde
re cu care sînt răsplătiți în 
egală măsură fidelii lor a- 
depți.

Vînătorul este în același 
timp turist cum și turistul 
este în felul său... vînător. Și 
unul și celălalt își pregătesc 
cu aceeași migală cele nece
sare „expediției**, ambii aș
teaptă cu nemascată emoție 
clipa plecării și tot la fel își 
savurează și trăiesc din plin, 
etapele temerarelor lor es
capade.

Prin ce se deosebesc to
tuși ? Poate prin modul di
ferit de a trata întîlnirile ur
mărite sau spontane cu ani
malele pădurii. Turistul plă
cut surprins desigur de întîl- 
nirea cu un cerb, să zicem, 
rămîne încîntat de clipa ce 
înseamnă pentru el. o simplă 
întîlnire neașteptată și deci 
cu atît mai fascinantă. Doar 
atît! Pe cînd un vînător...

Există însă și un limbaj 
specific pe care un vînător

il descifrează matematic în 
timp ce turistul îl intuiește 
doar, și aceasta nu în orice 
anotimp. Cum iarna este în
să instalată în drepturile ei 
depline, turistul este avanta
jat și poate descifra cu ace
eași ușurință ceea ce zăpada 
îi spune mai limpede, ca în- 
tr-o carte. Este vorba deci de

în loc 
de 

itinerarii 
turistice

„urme pe zăpadă**. O simplă 
metaforă, veți zice, care poa
te părea o speculație cu iz 
gazetăresc dar care în cele 
din urmă reprezintă mult 
mai mult pentru cei cărora 
li se adresează mai ales cînd 
aceștia au trăit, la rîndul lor, 
întîmplări similare de cel pu
țin aceeași intensitate și în
cărcătură emoțională.

Și fiindcă simple enunțări 
teoretice pot părea gratuite 
iată o întîmplare care se do
rește convingătoare și în

sprijinul aprecierilor de mai 
sus, necesare totuși, cel puțin 
cu scopul punerii în temă a 
cititorului.

început de iarnă pe Valea 
Rea, în munții Retezat. îm
preună cu doi amici de dru
meție luptam din greu cu 
nămeții proaspeți, care aici, 
jos, în pădure, alternau cu 
porțiuni aproape uscate, în 
care frunzele rămase din 
toamnă foșneau sub pașii 
grăbiți. Mai sus, în zona 
bradului și apoi în gol alpin 
sub puterea soarelui dar și 
sub biciuirea vîntului nă- 
praznic zăpada mai subțire, 
înghețase. Ținta noastră era 
Vf. Peleaga care se profila 
feeric pe fondul albastrului 
cristalin al unui cer fără pa
tă de nor. Cetăți de șisturi 
cristaline ne înconjurau în
cremenite, surprinse de în
drăzneala noastră. La stînga 
culmea Valea Rea, la dreap
ta culmea Pietrele, în față 
meterezele impunătoare ale 
șeii Ghimpelui, dominată de 
cele mai mari vîrfuri din 
masiv, Peleaga și Păpușa, 
formau decorul în care îna
intarea, deși grea, părea o 
simplă mișcare de antrena
ment.

Deodată privirile noastre 
au fost atrase de urme neo
bișnuite pentru aceste lo
curi. Un rîs aici în gol alpin? 
Ne reamintim în fugă pasa- 
gii citite în cărți de vînătoa- 
re. Da, se poate, ne-au răs
puns amintirile. Pașii rîsului 
urmau cu firească chibzuin
ță, mai firească chiar decît 
ne-am fi închipuit, direcția 
de înaintare ce corespundea 
cărării acum acoperită de 
zăpadă. Ne-a însoțit urma a- 
proape ca o călăuză pînă sus 
pe vîrful Peleaga. Ne-am i- 
maginat pentru o clipă silu
eta magnifică profilată pe 
cel mai înalt vîrf din toată 
zarea. Apoi am început să 
coborîm dincolo spre curmă
tura Bucurii. Pașii ne înso
țeau și acum. După „colții** 
Pelegii alte urme de capră 
neagră, au început să mear
gă în paralel cu celelalte. 
Care să fi trecut întîi ? Părea 
că rîsul începuse să alerge... 
Am urmărit acum cu interes 
sporit limbajul tot mai citeț 
de pe zăpadă care prevestea 
o dramă ce ne-a fost curînd 
confirmată. După un colț de 
stîncă urmele aglomerate, în
volburate, ne-au dat răspun
sul. O luptă aprigă, probabil 
foarte scurtă pusese capăt u- 
nei vieți. O jertfă ca atîtea 
altele în miez de munte. Mai 
jos un corn răsfrînt, sărman 
trofeu ce nu răsplătise cine 
știe ce ispravă vînătorească, 
zăcea aproape acoperit de 
fulgii proaspeți. Urme pe ză
padă...

Aurel DULA

Icebergurile vor deveni 
apa potabilă ?

Ideea de a folosi icebergurile antarctice ca sursă de apă 
potabilă a fost ani de-a rîndul privită cu ironie de oamenii 
de știință. De curînd însă ea a găsit un sprijin puternic in
tr-un raport al guvernului S.U.A. fiind acreditată ca o idee 
„realizabilă din punct de vedere tehnologic și atractivă din 
punct de vedere economic".

Autorii raportului, Wilford Weeks și William Campbell, 
propun ca icerbergurile care au o lungime de 20 mile, să fie 
remorcate de „superremorchere** funcționînd pe bază de e- 
nergie atomică. Călătoria acestei mărfi neobișnuite pînă la 
coastele Americii de Sud sau Australiei va dura aproape 6 
luni. La destinație munții de gheață sau mai degrabă 
60—70 la sută din gheața rămasă, vor fi fărâmițați și topiți. 
Se consideră că prețul apei potabile obținute în acest mod 
va reprezenta abia 1 Ia sută din costul apelor marine pre
lucrate în acest scop.

ELECTRONICA MEREU ÎN ACTUALITATE

Televizor 
portabil 
în culori

Firma Grunding din R.F.G. 
a realizat un televizor în cu
lori, portabil cu ecranul de 37 
cm.

Specialiștii firmei declară 
că „aparatul** este cu cîțiva 
ani în avans din punct de ve
dere tehnic față de cele simi
lare construite în alte țări.

Televizorul are și un dispo
zitiv care îi permite să recep
ționeze toate sistemele de te
leviziune în culori existente în 
Europa.

Paznic 
electronic

O întreprindere din Suedia 
a început să construiască un 
dispozitiv electronic destinat 
a fi instalat la apartamentele 
oamenilor vîrstnici care locu
iesc singuri. Principiul pe care

se bazează funcționarea aces
tui aparat care a fost denumit 
„Paznic electronic** este sim
plu.

El se cuplează cu cîteva în
trerupătoare electrotehnice fo
losite în mod uzual cum ar fi 
întrerupătorul din camera de 
baie, veioza etc.

La închiderea contactelor în
trerupătorului se transmite Ia 
„paznic" un impuls care coboa
ră Ia zero un releu electronic. 
Dacă pe releu, în decurs de 
10 sau 12 ore nu apare nici un 
impuls, înseamnă că locatarul 
nu a cuplat în tot acest timp 
aparatele electrice.

In acest caz intră în func
țiune sistemul de semnalizare 
iar lingă ușa apartamentului se 
aprinde și se stinge un bec ce 
poate fi cu ușurință observat 
de vecini.

Ing. Hie BREBEN

Primarii 
americani 

preocupați de...

S-an adaptat 
legii

Legea adoptată recent în 
Anglia potrivit căreia motoci- 
cliștii trebuie să poarte nea
părat cască, a stîrnit în mod 
surprinzător un efect colate
ral. Potrivit datelor poliției, 
de la adoptarea legii, furturi
le de motociclete au scăzut 
considerabil. Hoții au înțeles 
probabil că cel care merge pe 
motocicletă, fără cască, va fi 
oprit imediat. A crescut în 
schimb vertiginos furtul de 
căști.

■

înlăturarea 
gunoaielor 
menajere

In fiecare an, în orașele a- 
mericane se acumulează pînă 
la 250 milioane tone reziduuri 
menajere. Acesta este de do
uă ori mai mult decît acum 20 
de ani. Potrivit calculelor con
ferinței primarilor orașelor din 
S.U.A., peste cinci ani aproa
pe jumătate din orașele ame
ricane vor avea de făcut față 
problemei greu de rezolvat — 
ce să facă cu gunoiul. Presa 
subliniază că o mare parte a 
gunoiului este formată din am
balaje.

I 
!
I
I
I
I
I

nu demult...
S-a încheiat turul campio

natului de fotbal ediția 
1973/1974 și asupra desfășură
rii lui s-au făcut deja comen
tarii care vor continua, desi
gur, pînă la reînceperea am- 
pionatului, în 3 martie '974.

întrucît acum sîntem în va
canță fotbalistică, ar fi nte- 
resant să ne amintim de foș
tii jucători ai Jiului, care 
după ce ne-au delectat in di
ferite perioade, de o 
ră mai mult sau mai 
entuziasmantă, ne-au 
în ultimii ani. Fără o 
re a lor nici nu ne-ar 
credem cît de mulți sînt aceș
tia. Ne vom ocupa 
cunoscuți.

manie- 
puțin 

părăsit 
înșirui- 
veni să

de cei mai

Peronescu Marin 
tînăr, este și azi 
bază al înaintării 
„Metalul" Drobeta Turnu Se
verin, unde marchează goluri 
și creează situații de gol pen
tru alții. în ultimul meci a 
fost eliminat împreună cu 
un adversar pentru lovire re
ciprocă.

— veșnic 
omul de 

echipei

Georgevici Nicolae 
activitatea lui și 
căpătată la Jiul, 
substanțial la situația 
pe care fosta și actuala
echipă C. S. M Reșița o are 
în clasament în ultima etapă 
a figurat în echipa etapei.

prin 
experiența 
contribuie 

bună 
sa

/IWECDO
TELEVIZIUNEA

Pînă acum scopul diferitelor invenții a fost să e- 
conomisească timpul omului. Apoi a fost inventată TE
LEVIZIUNEA...

CEA MAI FRUMOASĂ
O stea de cinema foarte drăguță, dar puțin cultivată, 

revenea de Ia Roma. O amică a întrebat-o care este du
pă părerea sa cel mai frumos monument al Cetății E- 
terne ?

— Fără a se gîndi prea mult aceasta răspunde pli
nă de sine : Este statuia unei lupoaice care îi hrănește 
pe (...) Romeo și Julieta.

SOMNAMBULA
Un medic întîlnește într-o zi pe unul din pacienții 

săi și-1 întreabă :
— Cum se simte sora dv. care era somnambulă ?
— Nu mai este, răspunse acesta.
— înseamnă că s-a vindecat, nu ?
— Nu, doctore, ea... a căzut!

I
I

Caramalis Nlkos — activea
ză la „Panatinaikos" Atena 
— Grecia, echipă cu renume 
continental, antrenată de Fe- 
renez Pușkaș.

II — este dirijo- 
Rapidului și prin 
avansată în mul- 
făeut ca balanța 

e-

Dumitriu
rul echipei 
tehnica lui 
te cazuri a
victoriei să încline pentru 
chipa din care face parte.

Dumitriu III — întărește 
din acest an rîndurile Olim
piei Satu Mare, echipă cu 
biții și reale șanse de a 
mova în divizia A.

ai
Suciu și Ion Vasile — 

mează cuplul de portari 
Sportului studențesc, primul 
fiind titularul postului.

FEMîNA ® FIEM8NA • FEMINA

RUTIERA
— Fabulă —

Mașinile sosite de la drum 
Se adună seara in careu.
In fața lor, un camion 

mai greu, 
Dregindu-și glasul zise :
- Ei, acum I
la să vedem dacă

făcurăți toate 
Drumuri cu rost din zori 

pină la cină, 
De nu v-ați pus cam 

în zadar pe roate 
Și cum stați cu consumul 

de benzină !
Vreo zece camioane,

un tractor 
Și-un microbuz -

cu chipurile vii, 
Au arătat că au muncit

de zor, 
Că se înscriu și cu economii 
Ce, însumate, dau

o cifră plină : 
Exact o sută litri de benzină.
- Iar tu ? (fu întrebat

un camion 
Ce gifiia ca după trudă grea)
- Vă rog să credeți,

eu sînt campion sadea

Am transportat... 
trei kile de fidea !

Nicolae POP

La ciuj Tratament medical prin acupunctură
în cadrul primului cabinet 

medical de acupunctură din 
Cluj, înființat cu două luni 
în urmă, au fost tratați cu 
succes 650 de pacienți. Numă
rul total de cazuri tratate de 
medicul Traian Crăciun, pri
mul român care a obținut 
titlul de doctor în știință cu

o teză despre acupunctură, se 
apropie în prezent de 3 000. 
Aici sînt tratate în mod cu
rent. și cu deosebit succes, di
ferite forme de cefalee, mi
grene, spondiloze cervicale, 
dorsale și lombare, hernii de 
disc, în acest ultim caz evi- 
tîndu-se uneori intervențiile

chirurgicale. Metoda puncți- 
ilor în tratamentul migrene
lor, aplicată de reputatul me
dic român, asigură o vindeca
re de 90-95 la sută, un pro
cent deosebit de ridicat față 
de rezultatele obținute prin 
chimioterapia clasică.

(Agerpres).

?AH Metoda analitică (IV)
Soluția problemei de mai 

jos se obține prin intercepția 
unei piese albe care contro
lează „cîmpul regal**. In a- 
ceastă poziție regele negru 
este încă „mat**. Dacă joacă 
P sau C atunci RN fuge. Deci 
trebuie să păstrăm RN în 
„plasă".

— Problema a apărut în 
„Miniatures strategiques** 
1935 și aparține compozito
rului francez de origine ro
mână Cămile Seneca născut 
în 15 decembrie 1903 la Bu
curești. Seneca a scris nume
roase și interesante articole 
înainte de război în „Jurnal 
de Roueu**, „La Strategie**, 
după 1945 în ,,L’ Echiquier 
de Paris** ; „Le Bulletin Ouv- 
ner des-Echecs", Le Marde

des Echecs**, Cartea sa „Cam
pionatul Lumii 1948“ apărută 
în două volume cîteva săp- 
tămîni. după acest memora
bil eveniment, a avut un suc-

(5*2)4 £

ces imens. Este redactorul 
revistei trimestriale „The
mes 64“ consacrată compo
ziției șahiste. Cămile Seneca 
este arbitrul F.I. de după 
1959.

Soluția 
problemei 2

1 Nh 8 ! (Zugzwang)
1... Rh 8. 2 Df 8 x.
Problema se poate recons

trui astfel : eliminăm pionul 
negru și înlocuim dama cu 
turn alb (economie calitati
vă).

Prof. Ion ROANGHEȘI

(Va urma I)

Se apropie Revelionul și fie
care dintre noi, femeile, ne 
gîndim la acest moment fes
tiv cu plăcere dar și cu îngri
jorare. Cu îngrijorare căci, pe 
umerii noștri apasă greul pre
gătirilor. Și, trebuie să recu
noaștem că este dificil ca pe 
lîngă activitatea obișnuită să 
faci curățenie generală, să 
pregătești mîncăruri deosebite, 
să împodobești casa... și toate 
acestea doar cu două mîini. 
Așa că pentru a nu ne trezi în 
ultima zi cu spaima că nu vom 
fi gata pînă la sosirea invita- 
ților, este indicat ca de pe a- 
cum să întocmim o listă cu 
tot ceea ce trebuie făcut în 
săptămîna următoare. Cură
țenia, cumpărăturile, gătitul, 
trebuie repartizate pe zile în 
așa fel îneît ultima zi, respec
tiv 31 decembrie, să rămînă 
liberă. O vom folosi pentru a 
ne odihni, pentru a ne aranja 
coafura. Deci nu lăsați pentru 
ultima zi nici o treabă impor
tantă. Chiar cu această plani
ficare riguroasă timpul nu ne 
va permite să risipim o după- 
amiază... la coafor, dar nici nu 
putem să întîmpinâm noul an 
cu o coafură de bucătărie. Așa 
că va trebui să adoptăm o so
luție de compromis, ne vom 
coafa singure. Nu este greu, 
dar pentru reușita operației es
te nevoie să respectați urmă
toarele indicații și mai ales

să faceți acum, cu o săptămî- 
nă înainte, o repetiție. Cu a- 
ceastă ocazie veți nota cît timp 
vă este necesar începînd cu 
spălatul, uscatul și separat — 
coafatul părului. Condiția reu
șitei unei coafuri este ca părul 
să fie curat, proaspăt spălat 
și uscat. In această stare, a- 
pretați-1 cu zeama de la o ju
mătate de lămîie diluată cu o

Vine, 
vine... 
Revelionul

REBUS ■ REBUS ■ REBUS ■ REBUS ■ REBUS » REBUS
ORIZONTAL: 1) Compozi

tor român, autorul piesei co
rale „Țară dragă" — A scris 
versurile corului „Românie, 
braț de fier** (muzica I. Chi- 
rescu) ; 2) Regretată poetă ro
mâncă. căreia îi aparține ci
clul de poezii „Țara luminii" 
— Compozitor și dirijor clu
jean autorul cantatei „Parti
dului" ; 3) Semnează versuri
le „Cantatei Partidului** (mu
zica C. Arvinte) — Autorul 
poeziei „Patria mea" — Ted ! : 
4) Două din cîntece I — Auto
rul versurilor cantatei-poem

„Zori de-asupra patriei** — 
Pe partitură I ; 5) Exclamație
— „Patrie, pămînt de...“, pie
să corală de Gh. Bazavan — 
Scriitor român, autorul nuve
lei „Comoara de pe Rarău**; 
6) Regretat poet român, auto
rul ciclului de poezii „Ardea- 
lule, Arcțealule, bătrîn" — 
Autorul pînzei „Bătălia de la 
Călugăreni" ; 7) Contingent
de strajă patriei —, Personaj 
legendar ; 8) Din Țșjla de Sus
— Localitate în Spania — Nu 
duc lipsă; 9) Fluviu euro
pean — îi zice la ureche... —

...cu ifose; 10) în Slănic I — 
„Țară** e una din poeziile a- 
cestui autor-filozof — Rîu în 
Algeria; 11) Autorul pamfle
tului „Dunărea Românească**
— îi aparțin povestirile „Du
năre, Dunăre** și „Sus, flutu
ră drapelul" ; 12) Ne-a lăsat 
„Letopisețul Țării Moldovei"
— Autoarea poeziei „Patrie 
sfîntă".

VERTICAL : 1) A scris ver
surile corului „Drag pămînt 
românesc" de Temistocle 
Popa — îi aparțin versurile 
piesei corale „Sîntem a țării

tinerețe** (muzica N. Buiclin); 
2) Autoarea melodramei isto
rice „Voichița de România" — 
Autorul corului „Cîntare Ro
mâniei" ; 3) Localitate în 
R. P. Ungară — A scris ver
surile operetei „Dacii" (mu
zica E. Caudella) — De Ie 
desparte ! ; 4) Necazul de la 
țară — Sat în Belgia — Stea 
în noapte 1 ; 5) Număr vechi
— Uite unul de la țară — Au
torul pieselor corale „Partidu
lui" și „Puternică, liberă, pe 
soartă stăpînă"; 6) A scris 
versurile operetei „Dorman și 
Romanii" — îi aparțin versu
rile corului „Republică, lumi
nă vie" de Sabin Drăgoi ; 7) 
Schimb — A scris poezia 
„Fără țară" ; 8) La dublu be
mol — „în ...“, piesă corală de 
D. Bughici — Arborează la 
început!... ; 9) ...încet — îi
aparține corul „Dorul țării 
mele" — Prenume : 10) în
România 1 — Autorul versuri
lor corului „De-ajuns, Româ
nie calvarul** de Matei Socor
— Dintr-o țară veche ; 11) Au
torul poemului coral „Stema 
țării**... — ...și a corului „Tara 
mea" ; 12) A compus oiesa 
corală ..Cîntec țări’" — îi a- 
narține piesa vocală Odă pa
triei".

Dicționar: Anal, Igie, Lar, 
Rab, Aen.

DEZLEGĂRILE 
jocurilor distractive 
apărute în pagina 

„Magazin" 
anterioară

Sporturi de iarnă: Ori
zontal 1) Solar — Polei; 2) 
Amețit — Ramă ; 3) Nag — 
Săritor ; 4) Itan — Ioi — 
NN ; 5) E — Ninsă — Nea ; 
6) Pată — Stat; 7) Sat — 
Start — P ; 8) Pt — Mur — 
Iute ; 9) Ridicat — Rul ; 10) 
Inel — Păsări ; 11) Teren — 
Bălan.

Pe gheață și pe zăpadă : 
Orizontal : 1) Elena — Ini
mă ; 2) Tirană — Utan ; 3) 
Nua — Inumani ; 4) Vată — 
Ele — UM ; 5) E — Ițari — 
Ușă ; 6) Scos ’— Tari ; 7) Cle
— Prașă — U ; 8) Ea — Ire
— Atad ; 9) Aluneca — U- 
ma ; 10) Poli — Epurat ; 11) 
Amici — Elani.

Vestimentară de sezon:
Lecăre din lînâ

Hibernală: Neaua peste 
tot s-a pus

cantitate egală de apă. Părul 
se umezește în mod uniform 
cu această soluție, apoi se des
parte în șuvițe cît mai subți
ri și se rulează pe bigudiuri, 
spre interior. Pentru un păr de 
lungime medie (pînă la 25 cm) 
avem nevoie de circa 20 de bi
gudiuri. Cînd această opera
ție s-a terminat, legați peste 
cap un fileu sau un batic 
foarte subțire și uscați părul 
cu aparatul de uscat, sau în 
lipsa acestuia recurgeți la ur
mătoarea improvizație. Se ia 
un ziar de format mare și se 
îndoaie la partea de sus, ca 
un tiv pe care îl prindem cu 
cîteva ace cu gămălie. Se ob
ține astfel un coif mare. Ne 
așezăm apoi în fața aragazu
lui, aprindem o flacără și ne 
aplecăm deasupra ei la o înăl
țime, convenabilă ca să nu ne 
ardă la față. Deasupra capului 
ținem coiful din ziar, care o- 
prește căldura degajată de fla
cără și acționează ca o cască 
obișnuită la coafor. După 
15—20 de minute, părul este 
uscat, dar nu scoateți bigudiu- 
rile numai după ce s-au răcit. 
Ați obținut astfel bucle elasti

ce și rezistente pe care le pu
teți pieptăna după dorință, e- 
ventual le tapați foarte pu
țin la bază și spre interior. 
Puteți încerca chiar să vă 
schimbați pieptănătura obiș
nuită, dar să fim modeste și să 
nu încercăm cocuri complicate 
care sînt specialitatea coafe
zelor. Riscăm să nu reușirm 
Dacă doriți, totuși, o coafură 
specială, de mare ocazie, fiind 
invitată într-o ambianță mai 
pretențioasă, rețineți-vă cu cî
teva zile înainte o oră la una 
din unitățile de coafură spe
cializate. Dar dacă petreceți 
Revelionul în familie, sfaturi
le mele vă vor fi suficiente 
pentru a obține o pieptănătu
ră frumoasă. Nu uitați să no
tați cît timp vă trebuie pentru 
toată operația și să rezervați 
acest timp pentru ultima zi 
de pregătire.

Să vedem acum cum rezol
văm eterna problemă : cu ce 
ne îmbrăcăm ? Cele care și-au 
propus o toaletă nouă, au re
zolvat' deja problema dar nu 
toate ne putem permite o 
rochie deosebită pentru fieca
re Revelion și atunci putem 
face, unele mici modificări la 
o rochie pe care o avem deja. 
Cel mai de efect procedeu și 
pentru care nu va fi nevoie să 
apelați la croitoreasă este ace
la de a aplica o decorație nouă. 
Pe orice rochie de stofă uni 
putem aplica o decorație deo
sebită realizată din flori cu
sute simplu sau în grupuri. 
Problema este de a alege cu
lorile cele mai potrivite, con
trastante cu fondul rochiei. 
Florile simple, formate din 
trei sau patru petale se cos 
cu ușurință. Putem folosi mu- 
line sau melană în culori cît 
mai vii. Cu un creion se 
conturează întîi pe rochie lo
cul fiecărei flori. Pentru mai 
multă ușurință, decupați o 
floare dintr-un cartonaș și o 
folosiți apoi pentru a copia 
modelul pe rochie. Petalele se 
cos cu o umplutură simplă, 
din linii paralele, în lungul pe
talei. Cînd ați terminat, căl
eați cu cîrpă udă. Iată și cîte
va modele orientative.

EVA
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Prof. Vasile MOLODEȚ

Grigore — este în prezent 
un bun fundaș ofensiv la 
A. S. A. Tg. Mureș. în ult’- 
mul meci a fost omul zilei, 
a tras două șuturi periculoase 
(unul în bară) și a marcat un 
gpl. A figurat în echipa săp- 
tămînii.

Martinovici — la o vîrstă 
înaintată, mai joacă uneori 
la Minerul Motru, divizia C.

Csutak A. — activează în 
divizia O, Ia Viitorul Tg. Mu
reș.

Ing. Frank B. — activează 
ca antrenor (pînă de curînd 
și ca jucător) la Minerul Mol
dova Nouă, ocupanta locului 
I în seria a VUI-a a diviziei 
C.

Popa Remus — activează 
cu succes la Minerul Ghelar. 
contribuind efectiv la buh. 
situație pe care această echi
pă o are în prezent în clasa
ment.

Foca Marcel — este unul 
din cei mai buni jucători (fin 
tehnician) ai echipei Victoria 
Călan, care împarte locul 
prim în seria a Vil-a a diviziei 
C cu Dunărea. Calafat.

Urmeș — activează din a- 
ceastâ toamnă în 
Corvinului

rîndurile
Hunedoara.

— este utilizat în 
tineret-rezerve a

Szabados
echipa de 
echipei Steaua București. Su
porterii din Petroșani așteap
tă să-1 revadă titular la Jiul.

Penzeș Iosif — avînd diver
gențe cu conducerea tehnică 
a clubului C. F. R. Cluj, este 
utilizat la echipa de tineret- 
rezerve.

Goleac — de asemenea, 
este utilizat la tineret-rezerve 
la echipa Politehnica Iași.

Matei Popescu — este din 
nou omul de bază al apărării 
fostei sale echipe, Minerul 
Lupeni.

Nădășan — activează cu / 
mult succes la Știința Petro
șani.

Sava — s-a reîntors la fosta 
lui echipă Dacia Orăștie unde, 
se pare, că nu-și mai găsește 
forma care l-a adus temporar 
la Jiul.

Marincan, Grizea, Stoian și 
Aruncuteanu — sînt oameni 
de bază ai echipei Vulturii 
Textila Lugoj.

Mihai Marian, Grama, Gru
ber, Selymessi, Uilecan —. 
completează lotul echipei 
Mureșul ' Deva, dar se pare 
că titular este numai primul.

După cum vedem, un fru
mos buchet de 29 de jucători 
încă în activitate, două echipe 
dintre care trebuie să recu
noaștem că unii ar mai fi în 
măsură să ne facă să ne des
crețim frunțile privindu-i 
pe stadionul din Petroșani în 
cadrul echipei Jiul.

loan BOGDAN
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urmată de 
montajului

Zile de

I

I. Gîf DEAC, 
student

decembrie 
ianuarie 
Moldova, 
rîul Rece,

Dorel POPA, 
student

vacanța

1973 
1974 la 
Brașov 
iar pe

sau grupa 
subingineri
„Matema- 

„ Mecanică"

cuvinte 
fi adre- 

; de stu-

Un adevărat „record" (de
sigur, nedorit) au înregistat 
studenții anului III electro 
subingineri, grupa 203, la e-
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A încetat febra examene
lor, de acum se cunosc roa
dele pregătirii studenților pe 
parcursul unui semestru.

Am cutreierat spațioasele 
culoare ale institutului de 
mine surprinzînd exemple e- 
dificatoare ale reușitei, ale 
mulțumirii sau nemulțumirii 
ci. sine. La ora bilanțului 
merită consemnate cu satis
facție rezultatele obținute de 
o serie de studenți. grupe și 
ani de studii. Anul III mine 
ingineri, grupele 1172 și 1173 
au cules foarte multe note 
maxime la examenul de „Re
zistența materialelor" și 
„Prospecțiuni, foraje, explo
rări". Apoi anul IV electro 
ingineri la examenul de „E- 
lectromecanică", grupa 1508 a 
anului IV topo, grupa 1174 a 
anului II mine ingineri la 
examenul de „Geologie" s-au 
circumscris acelorași bune 
aprecieri privind răspunsuri
le date de studenți..

Stau de vorbă cu Virgil 
Ionescu anul“IV preparare și 
deduc bucuria de care e stă- 
pînit după obținerea unor 
note foarte bune : 10 la chi- 
mie-fizică și 9 la prepararea 
substanțelor minerale utile. 
Mi-am amintit de orele tîr- 
zii din sala de lectură, de 
timpul petrecut de acest stu
dent aplecat asupra cursuri
lor, a planșelor, a proiectelor 
de semestru și am constatat 
că succesul său este firesc, 
rod al unei temeinice pregă
tiri. „Eroii" acestor exame
ne universitare se pot numi 
și Dumitru Stan (anul III e- 
lectro subingineri. grupa 
203), Liviu Hrenaru (anul IV 
mine, grupa 1170), Pavel Po
pescu (anul II topo, subingi
neri, grupa 155), Tudor Mi- 
lotin, Elena Niculescu, Horia 
Marian, Mihai Tripșa (toți 
din anul II electro ingineri, 
grupa 2 137), Pantilimon Dia- 
conescu (anul II mine subin
gineri, grupa 123), Lucia Po
pescu, Constantin Dumitres
cu, , Constantin Cimpoier. 
Cornelia Popescu (anul 11 
mine ingineri, grupa 1174) și 
mulți alții. Ei au trecut cu 
bine prin acest test exem
plar al formării lor profesio
nale și umane.

Studenții grupei 154. anul 
III topo subingineri, își „o- 
norează" așa cum se cuvine 
examenele acestei ultime se
siuni studențești. La discipli
na „Conducerea întreprinde
rilor", de exemplu, 24 din 
cei 26 de studenți ai grupei 
au obținut note de 8, 9 și 10 
dovedind o temeinică pregă
tire. Atenție, deci, studenți ai 
secției mine 1

Nu aceleași 
frumoase pot i 
sate unor colective 
denți cum a¥ fi grupă 1170 
anul IV mine pentru, exame
nul de „Topografie minieră", 
grupa 158 anul I topo sub
ingineri pentru examenele 
de „Geologie și topografie

care
Pe strada 6 Martie din Pe

troșani,.în dreptul judecători
ei locale, s-a amenajat de 
mai mult timp un loc pentru 
parcarea autobuzelor I.T.A. 
care efectuează curse lungi 
pe traseele Tg. Jiu — Craiova 
— Caransebeș — Timișoara, 
Sibiu ș. a.

D:.s-de-dimineață, uneori 
Înainte de ora 4, dar și la ce
lelalte ore din program, zeci 
de călători așteaptă aici în 
stradă pe timp de ploaie, ză
padă și ger clipa cînd sosesc 
autobuzele să-și deschidă uși
le pentru a putea ocupa un 
loc pe scaun, sau chiar în pi
cioare. după împrejurări. _

Așteptarea nu ar fi atît de

(Urmare din pag. 1)

miniera și erori1
127 anul I mine 
la examenele de 
tici generale" și 
care nu au obținut note la 
înălțimea exigențelor și a po
sibilităților lor.

Incepînd de azi. studenții 
se află într-o binemeritată 
vacanță, prilej de compensa
re a eforturilor depuse în 
timpul semestrului și a sesi
unii de examene. Pentru ca 
această perioadă de odihnă 
să fie cît mai plăcută și uti
lă, U.A.S.C.R. cu sprijinul 
Ministerului Educației și In- 
vățămîntului au organizat ta
bere alpine unde sînt asigu-

xamenul de „Acționări și au
tomatizări". Din cei 27 de 
componenți ai grupei nu s-a 
prezentat la examen decît... 
unul. Nota 9 obținută cu a- 
cest prilej de Dumitru Stan 
nu spune, oare, nimic colegi
lor săi ?

Sesiunea de examene din 
iarnă, cu aspectul ei predo
minant pozitiv, a confirmat 
încă o dată trăinicia ideii că 
la Petroșani viitorii ingineri 
mineri muncesc și învață a- 
siduu, conștienți de impor
tantul lor rol profesional ce-1 
vor avea în contextul indus
triei extractive a țării noas
tre.

rate excelente condiții pentru 
practicarea schiului și pentru 
desfășurarea unei bogate ac
tivități zilnice. Vor fi organi
zate programe cultural-artis- 
tice și distractive, activități 
politico-educative, manifes
tări turistice și sportive, seri 
distractive, seri de discotecă, 
tradiționalul „Plugușor stu
dențesc" ș.a. Taberele sînt 
organizate în cele mai pito
rești stațiuni climaterice. Pot 
fi citate în acest sens tabere
le de odihnă destinate petre
cerii în comun a revelionu
lui, organizate în perioada 23

— 3
Slănic 

și Pî-
Valea

Prahovei la Sinaia, Bușteni 
și Predeal. De asemenea, s-a 
organizat o tabără pentru în
vățarea schiului la Muntele 
Mic.

Studenții fruntași din ins
titutul nostru au primit bi
lete pentru toate aceste ta
bere ca o recompensă pentru 
seriozitatea și conștiinciozi-

• tatea cu care au privit activi
tatea lor profesională.

Nu au fost uitați nici stu
denții care au rămas în Pe
troșani. Dintr-o discuție pur
tată cu directorul clubului 
studențesc, prof. Ioan Mircea, 
am aflat că în această pe
rioadă se vor organiza zilnic 
multiple activități cum ar fi: 
campionate de șah, de tenis 
de masă, de șubah, discotecă, 
proiecții și discuții pe margi
nea unor aspecte ale picturii 
românești contemporane. Du
minică, 30 decembrie va a- 
vea loc vernisajul expoziției 
„Țara mea de cîntec, țara 
mea de dor" 
transmiterea
„Cîntare României" prin sta
ția de radioamplificare a clu
bului. Se intenționează orga
nizarea revelionului studen
țesc din cadrul clubului. 
Pentru colegii care rămîn în 
Petroșani,-cît și pentru aceia 
care asaltează trenurile gră- 
bindu-se să ajungă acasă sau 
să prindă deschiderea tabe
rei, alternative care semnifi
că 10 zile de voie bună, schi, 
dans, glume și legarea de noi 
prietenii, tuturor le urăm o 
vacanță cît mai plăcută și 
tradiționalul „La mulți ani" !

Freamătul si concentrarea orelor de cursuri, ilustrate parcă de participanții la această 
oră de laborator'de pompe - studenți ai anului IV electromecanică, secția „întreținerea și 
repararea utilajului minier**, a cedat locul liniștei care domnește pe culoarele și amfitea
trele institutului. Incepînd de azi freamătul studenției a cuprins taberele, pîrtiile de schi, clu
burile studențești... Foto 1 C. BARBU

O problemă 
așteaptă soluționarea

cninuitoare dacă întreprinde
rea de transporturi auto a ju
dețului nostru ar fi investit 
fonduri și pentru construcția 
unei autogări, sau dacă, în 
colaborare cu consiliului popu
lar municipal ar fi găsit so
luția pentru amenajarea unei 
simple stații de călători.

De fiecare dată salariații 
care pleacă în delegație, ori 
simpli cetățeni voiajori sosiți 
în locul de parcare al auto- 

’ buzelor I.T.A. -trebuie să aș
tepte în condiții cît se poate 
de vitrege, adăpostiți pe lingă 
zidurile clădirii, cu geaman
tanele și bagajele înșirate de-a 
lungul trotuarului. Această 
priveliște — departe de a

constitui un element al urba
nizării — demonstrează o op
tică cît se poate de strîmbă 
despre ceea ce se cheamă ser
vire civilizată a călătorilor.

Făcîndu-ne mesageria dorin
ței legitime exprimate de ne
numărate ori în legătură cu 
soluționarea propunerii cetă
țenilor de a se construi sau 
amenaja în municipiul nos
tru o autogară care să satis
facă cerințele reale ale trans
portului auto de călători, 
ne-am permis să aducem din 
nou în atenția organelor com
petente această problemă de 
imperioasă actualitate.

C. H.

in curs
de cărbune

LA BANIȚA

Controlul 
obștesc în acțiune

Sub îndrumarea per
manentă a 
comunal al 
desfășoară 
două echipe 
obștesc în Bănită, for
mate din cetățeni sti
mați și respectați de toți 
locuitorii comunei.

In cele 11 luni ale a- 
nului curent s-au efec
tuat 56 de controale în 
unitățile comerciale, sa
nitare și de deservire a 
populației. Cu acest pri
lej au fost făcute 31 de 
propuneri din care s-au 
rezolvat 27.

Un aport deosebit în 
cadrul activității echipe
lor de control obștesc 
l-au adus Stelian Mateș, 
Costea Viorel, Gabor 
Cornelia, Vladislav La- 
zăr, Dăscălu Dumitru și 
Jianu Grigore.

Consiliului 
F.U.S. își 
activitatea 
de control

similarii în condiții optime a 
noi tehnologii de lucru prin 
plasarea la acest abataj a 
unor muncitori cu experien
ță și prin \acordarea unei a- 
sistențe tehnice corespunză
toare.

— Mina Lonea a întîm- 
pinat în cursul anului a- 
cesta unele greutăți în re
alizarea ritmică a sarcini
lor de plan datorită stării 
necorespunzătoare a unor 
lucrări miniere. Care sînt 
preocupările colectivului 
în direcția preintîmpinării 
unor astfel de situații ?

— Ce vă propuneți să 
realizați în vederea creș
terii eficienței economice, 
problemă căreia, după cum 
s-a subliniat în documen
tele de partid și de stat, 
trebuie să i se acorde o 
atenție deosebită în tot 
cursul anului viitor ?

de măsuri să putem rapor- 
că activitatea noastră de 

desfășoară în

tor 
ta 
producție se 
condiții de rentabilitate mult 
îmbunătățită.

— Care apreciați că vor 
fi elementele caracteristice 
ale anului de plan 1974, în 
cadrul minei Lonea ?

— A fost întocmit un pro
gram de efectuare a lucrări
lor de întreținere, program 
care include un grafic cuprin- 
zînd principalele lucrări de 
întreținere, data începerii și 
terminării acestora. Ne propu
nem să urmărim încadrarea 
strictă în prevederile acestui 
grafic.

Pe această bază, precum și 
prin terminarea unor lucrări 
miniere noi. cum ar fi gale
ria de deviere din culcușul 
stratului 3. blocul III, putem 
să anticipăm că în cursul a- 
nului viitor starea tehnică a 
lucrărilor miniere va fi mai 
bună, fapt care va permite 
desfășurarea normală a trans
portului și a altor activități 
din subteran.

— Majoritatea preocupări
lor noastre vizînd pregătirea 
activității de producție a anu
lui viitor pornesc de la aceas
tă premisă. însăși măsurile 
enumerate mai sus urmăresc 
îndeplinirea acestui obiectiv. 
Prin concentrarea producției 
și modificarea fluxului de 
transport urmărim reducerea 
unui număr însemnat de pos
turi neproductive. La abatajul 
frontal dotat cu complex me
canizat urmărim să obținem 
productivități de peste 15 tone 
pe post, ceea ce va contribui, 
împreună cu îmbunătățirea 
activității la restul abatajelor, 
la creșterea nivelului de an
samblu al productivității 
muncii. Vom urmări să ne în
cadrăm, ca și în acest an, în 
consumul specific planificat 
de lemn de mină și să redu
cem într-o măsură cît mai 
mare consumul specific de 
energie. în cursul anului 1973 
am înregistrat serioase depă
șiri ale prețului de cost; pen
tru anul viitor dorim ca prin 
aplicarea unui plan cuprinză-

— Consider că în 
noastră stă acum mai mult ca 
oricînd sarcina pe deplin re
alizabilă de a înregistra o im- 
portantă ameliorare, îndeosebi 
sub aspect calitativ, în acti
vitatea ce o desfășurăm. A- 
vem reale posibilități de i 
realiza sarcinile de plan 
grai și ritmic.

Totodată, va trebui să 
ținem realizări însemnate 
activitățile de deschideri și 
pregătiri de întreținere a lu
crărilor miniere și instalațiilor 
din subteran, îmbinînd în per
manență preocupările pentru 
activitatea curentă 
privind dezvoltarea 
pectivă a minei.-

Am convingerea 
cursul anului viitor 
colectiv de oameni 
de la mina noastră 
cu comuniștii, printr-o 
plină fermă și mobilizare ma
ximă va îndeplini la toți in
dicatorii sarcinile de plan, 
iar eficiența economică se va 
situa la cote mult îmbunătă
țite.

a-

a 
el 
nici o re- 
„Secretul”

în decursul celor 
; în 
„Mo- 

reușit 
peste

km, fără 
capitală, 
performanțe de in- 
printre colegii de

Solemnitatea de la Teatru! „Valea Jiului

Un autentic record
Vasile Cîrpu, conducător 

auto la C. L. F. Petroșani 
este deținătorul unui au
tentic record în materie de 
șoferie.
18 ani de cînd a luat 
primire autocamionul , 
lotov" 21 HD 126 
să parcurgă cu 
600 000 ‘ " 
parație 
acestei 
vidiat 
breaslă ? — o bună între
ținere a mașinii, o discipli
nă riguroasă în respectarea 
regulilor de circulație, des
toinicul șofer neavînd la 
activ comiterea în tot 
cest timp a nici unui eve
niment rutier. Ii adresăm 
și noi sincere felicitări, u- 
rîndu-i drum bun în conti
nuare pe arterele de circu
lație ale țării.

(Urmare din pag. 1)

semnificație culturală în con
textul municipiului și al jude
țului, sărbătoarea Teatrului mi
nerilor a prilejuit actorului 
Vaier Donca cuvinte de 
evocare a condiției 
societatea noastră, 
muncind în mijlocul 
actorii au promovat 
cu consecvență spectacole dina
mice cu mesaj

Un salut din 
pentru Cultură 
cialistă a fost 
tovarășul Vasile Nicorovici, care 
a vorbit despre evoluția artis
tică a acestui teatru al mine
rilor care și-a format de-a lun
gul anilor un stil și o persona
litate a sa.

In încheierea adunării festive

caldă 
artistului in 

Trăind și 
minerilor, 

pe scenă

umanist.
partea Consiliului 
și Educație So- 
adus de către

consacrată împlinirii unui sfert 
de secol de la înființarea Tea
trului de stat „Valea Jiului" a 
luat cuvîntul tovarășul Lazâr 
David, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean. Vorbitorul s-a 
referit pe larg la semnificația 
înființării acestei instituții de 
artă în chiar inima mineritului 
românesc, moment care deschi
dea un nou capitol în cultura 
noastră. Prezentînd pe scenă 
viața omului în toată complexi
tatea manifestărilor ei, și tea
trul, element al culturii, este un 
factor de seamă al procesului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Pentru Teatrul minerilor, acest 
sfert de veac înseamnă o acti
vitate prodigioasă și un con
tact viu, dinamic cu oamenii

acestor locuri din care-și extrage 
puterea și succesele lui.

Participanții la adunarea fes
tivă, spectatorii, colectivul ar
tistic și tehnic al teatrului, au 
trimis o telegramă secretarului 
general al partidului, in care se 
spune : „îndemnul Dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
a face din arta noastră un in
strument de afirmare a dreptă
ții și echității sociale, a modu
lui de muncă și viață socialiste, 
ne este far călăuzitor în nobila 
strădanie de modelare a 
științei celor ce muncesc".

După solemnitate, cei 
zenți au asistat la a treia 
mieră a acestei stagiuni 
piesa „Casa de mode"
Theodor Mănescu. Spectacolul 
s-a bucurat de mult succes.

con-

pre- 
pre- 

cu 
de

8

LEGENDA NEGRULUI CHARLEY
Decorul unui pămînt sece

tos al amurgurilor stacojii 
și al tremurătoarelor văluri 
de colb, ridicate de galopul 
cailor, circumscrie o poves
tire baladescă, dedicată une
ia dintre cele mai tulbură
toare aspirații umane: li
bertatea. „Legenda negrului 
Charley" — film semnat de 
tânărul regizor Martin 
Goldman — este o operă fil- 
mică prea puțin obișnuită, 
chiar șocantă pe alocuri. 
Dar, șocul provocat de film 
este unul pozitiv, stimulînd 
starea de meditație care se 
prelungește mult după vizi
onare. Un timp îndelungat 
nu ne putem elibera de ima
ginile obsesive ale goanei 
negrului Charley după liber
tatea scumpă, după acea li
bertate pe care i-o răpiseră 
legiferări arbitrare, bazate 
pe falsa axiomă a superiori
tății rasei albe.

Goldman prospectează, 
prin urmare, o problemă 
spinoasă și incomodă, foarte 
prezentă încă în viața socia
lă a Americii. Totuși „Le
genda negrului Charley" nu 
este o simplă poveste meta
forică a unei chestiuni și azi 
actuale. Itinerariul existen
țial al sclavului din secolul 
trecut comportă o dimensi
une umană generală. Tot ce 
se leagă de acest destin, ca
nalizat samavolnic spre un 
alt făgaș decît era cel firesc, 
are menirea să aducă în dis
cuție, pe tonul patetic al 
baladei, dreptul omului, în 
general, de a-și făuri sin
gur soarta în virtutea acelei 
demnități pe care i-o con-

ferise rolul său primordial 
în contextul naturii. Gold- 

z man rostește — ne pare — 
o interogație existențială 
prin Charley: „există, care, 
vreun drept de a răpi liber
tatea ființei umane, din mo
ment ce această libertate 
fusese cîștigată în decursul 
unei lupte acerbe cu forțele 
inconștiente ale naturii ?“. 
Răspunsul este monosentic :
l/IIIIIIHII/llllllllllll/lllllll/lll

Carnet 
cinematografic
ZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ»

„Nu ! Nu, deoarece noțiunea 
libertății se leagă insepara
bil de aceea de om, iar ori
ce delimitare. între aceste 
două noțiuni este artificială, 
falsificînd o ordine firească 
a lucrurilor".

Evident, Goldman vorbeș
te pro domo atunci cînd re
descoperă acest adevăr. Pro 
domo pentru că problema 
negrilor este nesoluționată 
încă în S.U.A. Urmașii lui 
Charley — a cărui libertate 
era condiționată de „bunăvo
ința" stăpînului — sînt ne- 
voiți să suporte și azi ura 
emanată de cuvîntul „nig
ger", sînt siliți să trăiască 
în ghetouri izolate. Și este 
prea proaspătă încă aminti
rea cazului Angelei Davis să 
nu constatăm cu amărăciune 
că anacronica prezență a pro
blemei rasiale persistă, con
stituția este ignorată în sud 
(uneori și în nord I) iar opi-

nia unor pături sociale față 
. de negri nu prea a evoluat 

de la Charley încoace.
Cu toate că scenariul lui 

Martin Goldman și Larry 
G. Spangler, bazat pe cerce
tări istorice (ne asigură ge
nericul), narează o întîmpla- 
re din 1820, cu toate că une
le episoade au un iz catego
ric de „deja vu“ (este vorba 
în speță de cunoscutul ro
man al lui Beecher Stowe), 
„Legenda negrului Charley" 
demonstrează elocvent .că 
îndărătul caracterului sen
zațional al legendei adesea 
pitorești, se află o realitate 
decepționantă, anume aceea 
că' interese de afaceri redu
seseră ființa umană la o 
marfă vandabilă și cumpâ- 
rabilă. Nu este, oare, mai 
monstruos acest fapt decît 
violența 
cearcă 
dreptul 
Charley 
zează de armă nu în virtu
tea vreunui instinct obscur 
de răzbunare (cu toate că 
suferințele, umilirile air jus
tifica moralmente actul răz
bunării), oi să se apere de 
violență. în aceste condiții, 
pămîntul făgăduinței, cel al 
libertății, se pierde într-un 
orizont himeric și lui Char
ley îi rămîne doar șansa 
goanei nesfîrșite, puterile 
sale fiind alimentate doar 
de speranța atingerii, cîndva, 
a limanului rîvnit.
că speranța nu poate muri, 
chiar dacă 
aruncată spre un țărm 
gen dar.

„Pauză, schimbare 
de decor

Restaurantul „Parîngul" 
din Petroșani, cu cîteva zi
le în urmă, la ora prînZu- 
lui. Mai mulți consumatori 
aflați în local serveau ma
sa, alții se întrețineau ami
cal la o bere. La un mo
ment dat liniștea a fost tul
burată de doi cheflii sosiți 
din cine știe ce bufete unde 
s-au „aghesmuit" peste mă
sură. creînd o animozitate 
insuportabilă în tot salonul 
restaurantului. Dar, nedori
tul „spectacol" n-a • durat 
prea mult, el fiind întrerupt 
încă după primele „replici" 
de tinerii ospătari loan Do- 
chița, Dumitru Drăgan și 
Ilie Duță. Aceștia le-au... 
„suflat" protagoniștilor re
plica ce se impunea : „pau
ză, schimbare de decdr !“ și 
au fost conduși afară în mo
dul cel mai firesc cu putin
ță, liniștea fiind astfel res
tabilită.

Dacă și alți lucrători din 
alimentația publică ar pro
ceda în acest fel — :și nu 
să le mai alimenteze chefli
ilor, servindu-i, poftele de 
arțag, cum „mai cunoaștem 
niște cazuri", atunci s-ar 
reduce frecventele necazuri 
de prin localuri și încălcări 
ale ordinei și liniștei pu
blice 1

Cpt. Toma FALON

(Urmare din pag. 1)

electrice ni s-a părut edifica
toare.

Prezentînd aceste exemple 
ilustrative atît pentru posibi
litățile existente de reducere 
a consumului de energie cît 
și în privința modului cum 
au acționat în acest scop edi
lii orașului Lupeni, n-am pu
tea totuși afirma noi, și cre
dem că nici inițiatorii che
mării că au fost închise toate

cu care Charley în- 
să-și dobîndească 

Ia o viață liberă ? 
și tovarășii săi u-

Pentru

ancora sa este 
le-

AI. COVACI

„Ia marfa, 
neamule”...

Deși are doar 27 de ani 
și patru copii minori — deci 
un om cu familie, cu anu
mite obligații — Mihai Ba- 
rabulă, muncitor la E. M. 
Uricani nici pe departe 
nu-și vedea de rosturile u- 
neî vieți oneste, Ducîndu-se 
în vizită la un prieten și 
găsindu-J dormind, s-a gîn- 
dit ca să nu plece totuși 
cu mîna goală din casa 
omului aflat în brațele lui 
moș Ene. Profitînd de con
junctură, și-a luat ca „su
veniruri" niște obiecte de 
îmbrăcăminte și încălțămin
te pe care, ca un negustor 
ambulant a început să 
comercializeze tocmai 
piața din... Tg. Jiu. 
dibuit că umblă cu un soi 
de „pupăză de vînzare", 
„spureînd tîrgul", cum ar 
spune moșul din povestea 
humuleșteanului Creangă, a 
fost depistat de către orga
nele de miliție. Astfel, fi
ind în căutare de „chilipi
ruri", s-a ales cu unul ne
așteptat : 7 luni închisoare.

N. GHERGHIN, 
judecător

le 
în 

Dar

Dovezi ale preocupărilor eficiente 
pentru reducerea consumului de energie 

exista, dar ele trebuie
mai 
ace- 
am 

care

Wați luminau ca ziua cîte- 
coșuri cu sticle de bere 

incinta 
utili-

întregite
6 tuburi de neon cînd sufici
ente ar fi numai două, cu bi
roul C.E.C., cu unele case ale 
scărilor blocurilor în care 
arde, cît e noaptea de mare, 
cîte o lampă puternică la fie
care etaj. Un model de risipă 
de energie din vremurile tre
cute este magazinul de cerea
le din centrul orașului. Bine 
că efectul măsurilor luate de 
conducerile locale de partid 
și de stat a ajuns și aici și 
din cele DOUĂSPREZECE tu
buri de neon într-o singură 
încăpere destul de mică arde 
acum doar un singur tub.

Deci, chiar acasă la gazdei» 
chemării adresate tuturor ce
tățenilor din municipiu pri
vind economisirea combusti
bililor și energiei electrice mal 
este cîte ceva de făcut. Nf 
referim acum numai la ilumi
natul casnic și edilitar, amî- 
nînd pentru o altă dată pe cel 
din incintele marilor unități 
economice ale orașului.

de 
va 
goale și zăpada din 
exterioară a bufetului, 
zată vara drept grădină. La 
altă unitate, tot a I.C.L.S. 
pentru alimentație publică, 
bufetul din spatele gării, lu- . 
minau, de asemenea, puternic 
două tuburi de neon, unul în 
interior și altul la o distanță 
de nici doi metri în exterior. 
Nu-i suficientă numai lampa 
din interior ? Noi credem că 
da 1 Am văzut și o firmă lu
minoasă. Ce e drept incom
pletă — ....O...O-PRONO" —,
în Ioc de „Loto-Prono“ dar, 
totuși, luminoasă. Oare cei 
de la „Loto" Lupeni nu au 
auzit încă de chemarea por
nită spre toate localitățile 
municipiului chiar din ora
șul lor ? Si lista exemplelor 
de acest fel ar mai putea fi 
completată cu exemple de la 
vitrinele magazinului „Trei 
pitici", iluminate noaptea de

canalele risipei, că nu 
este de făcut nimic. Pe 
lași itinerar al orașului 
întîlnit multe exemple 
confirmă această opinie. Chiar
pe str. Tudor Vladimireșcu, 
în fața primului bloc „D“, 
„ardeau" o lampă stradală, 
un lampadar, un tub de neon 
amplasat în exteriorul intră
rii și altul în interiorul aces
teia, toate într-un spațiu de 
cîțiva metri pătrați. în jurul 
magazinului alimentar com
plex Braia, „ard" inutil seară 
de seară 4 lampadare. La in
trarea în scara a II-a a blo
cului nr. 78, situat pe aceeași 
stradă, un lampadar -puternic 
concura la circa 5 metri dis
tanță cu un bec mare cu va
pori de mercur. De departe 
ne-a atras atenția lumina pu
ternică de la bufetul „Bucegi". 
Ne-am apropiat. O situație 
ciudată ; în timp ce instalația 
sanitară a bufetului se afla 
în beznă, două lămpi de 250

E ■ >
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a ne 
inte-

cu cele 
în pers-

că în 
întregul 

ai muncii 
în frunte 

disci-
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ULTIMELE ȘTIRI Din țările socialiste

Lucrările Conferinței pentru pace a fost proclamat oficial Ștefan Andrei
în Orientul Apropiat

GENEVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Sîmbătă au 
continuat, la Palatul Națiu
nilor din Geneva, lucrările 
Conferinței pentru pace în 
Orientul Apropiat, desfășura
tă sub auspiciile O.N.U. 
lucrările- din cea' de-a 
zi a Conferinței, care 
desfășurat activitatea cu 
închise, la nivel de miniștri 
de externe, au fost reprezen
tate Republica Arabă Egipt, 
Israelul, Iordania, Statele U- 
nite și U.R.S.S.

După .încheierea ședinței de 
sîmbătă, Kurt Waldheim care 
a prezidat lucrările din cele 
două zile, a dat publicității 
următorul text, intitulat „De
clarația secretarului general 
al Națiunilor Unite rezumînd 

. concluziile conferinței de 
pace în Orientul Apropiat cu 
privire la munca de viitor a 
conferinței11.

„După deliberări oficiale și 
oficioase, în sînul conferinței 
s-a degajat consensul privind 
continuarea lucrărilor ei prin 
crearea unui grup militar, 
precum și a altor grupuri de 
lucru pe care conferința le-ar 
dori să fie formate la o dată 
ulterioară.

Grupul de lucru militar va 
începe să discute, fără întîr- 
ziere, problema dezangajării 
forțelor.

Grupurile de lucru vor pre
zenta concluziile și recoman
dările lor conferinței, care 
continua cel puțin la nivel 
ambasadori.

Conferința miniștrilor 
externe va fi reconvocată din 
nou, Ia Geneva, ori de cîte ori 
evoluția situației o va

Sîmbătă 
Waldheim 
„Consider 
rinței de

La 
doua • 
și-a 

ușile

va
de

de

cere11.
după-amiază, Kurt 
a declarat presei : 

că începutul confe- 
la Geneva a fost 

u

bun. Am impresia că toți 
participanții sînt interesați în 
găsirea unei soluții. Există un 
spirit conciliant care predo
mină și aceasta este încuraja
tor11. Pe de altă parte, el a 
adăugat, că rămîn numeroase 
puncte de divergență și a 
insistat asupra faptului că a- 
ceastă conferință „va fi de 
lungă durată11. Kurt Wald
heim a confirmat că O.N.U. va 
fi reprezentată la lucrările 
grupului militar de lucru e- 
gipteano-israelian, dar — a 
precizat el — „modalitățile 
acestei participări vor fi fi
xate ulterior11.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat, totodată 
că Națiunile Unite vor fi re
prezentate la negocierile de 
pace în Orientul Apropiat, 
care vor continua la nivel de 
ambasadori și ar putea să în
ceapă săptămînă viitoare.

Purtătorul de cuvînt al de
legației egiptene a calificat 
drept un „bun început11 de
clarația secretarului general 
al O.N.U. Declarația — a spus 
el — a acordat o prioritate 
absolută „sarcinii grupului de 
lucAi militar care se va re
uni imediat după 25 decem
brie, pentru a relua negocie
rile, începute în cursul întîl- 
nirilor de la kilometrul 101, de 
acolo de unde, ele au fost o- 
prite11. Ședința de sîmbătă di
mineața — a subliniat purtă
torul egiptean de cuvînt — a 
decurs într-o atmosferă „de 
lucru și cordialitate11.

La rîndul său, un purtător 
de cuvînt al delegației israe- 
liene la conferință a declarat 
că „Israelul este satisfăcut de 
rezultatele primei faze a re
uniunii11.

în cursul zilei de sîmbătă, 
la Geneva au continuat întîl- 
nirile bilaterale între diverși

participanți 
ferinței.

Ia lucrările con-

★
22 (Agerpres).GENEVA

Sîmbătă a avut loc, la Gene
va, o nouă întrevedere între 
Andrei Gromîko, ministrul de 
externe al U.R.S.S., 
Kissinger, secretarul 
al S.U.A.

Cu acest prilej — 
agenția TASS — au 
minate, desfășurarea Conferin
ței de pace pentru Orientul 
Apropiat, precum și unele 
probleme care prezintă inte
res pentru Uniunea Sovietică 
și Statele Unite.

și Henry 
de stat

relatează 
fost exa-

Reuniunea Consiliului
Ministerial al O. P. E. C.

TEHERAN 22 (Agerpres). — 
Participanții la reuniunea 
Consiliului Ministerial al 
O.P.E.C. de la Teheran, care 
și-a început lucrările sîmbătă 
după-amiază, au fost primiți 
de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. Su
veranul iranian a prezentat 
principiile politicii petroliere

a-a țării sale — informează 
genția PARS.

Reuniunea urmează să adop
te un nou mod de stabilire a 
prețului petrolului exportat 
de țările membre ale 
O.P.E.C., sistem elaborat la 
ultima reuniune a Organizației 
de la Viena.

♦

Greva celor 24 000
de mineri spanioli

continuă
MADRID 22 (Agerpres). — 

Greva celor 24 000 de mineri 
spanioli din bazinul Asturia, 
care afectează 24 de mine, a 
intrat în cea de-a opta săp
tămînă, fără să se întrevadă 
o soluționare a conflictului 
de muncă.

Greviștii revendică îmbună
tățirea condițiilor de viață și 

1 de muncă, precum și o serie 
de drepturi politice, printre 
care libertatea de asociere.

președinte ales al Venezuelei
CARACAS 22 (Agerpres). — 

Candidatul partidului 
nea Democratică în 
prezidențiale de la 9 
brie din Venezuela, 
Andres Perez, a fost 
mat oficial președinte 
acestei țări.

Venezuela va promova

Acțiu- 
alegerile 

1 decem-
Carlos 

procla-' 
ales al

o 
politică internă de dezvoltare 
economică națională susținu
tă, iar pe plan extern — o po
litică de cooperare cu toate 
statele lumii — a relevat el 
într-o declarație făcută presei.

Amnistierea unor deținuți politici 
în Venezuela

CARACAS 22 (Agerpres). — 
Președintele . în exercițiu al 
Venezuelei, Rafael Caldera, a 
semnat un decret, în baza că
ruia au fost amnistiați 243 de 
deținuți politici și a ordonat 
punerea lor imediată în liber
tate — relatează agenția 
Prensa Latina. Măsura cores
punde solicitărilor formulate

în acest sens într-o serie de 
documente date publicității 
la Caracas, la începutul săp
tămînii curente, de către 
Partidul, Comunist din Vene
zuela (P.C.V.), Mișcarea pen
tru socialism (M.A.S.), Mișca
rea Electorală a Poporului 
(M.E.P.) și Mișcarea de stînga 
revoluționară (M.I.R.) — pre
cizează sursa.

întrevedere
Le Dac Tho

22 (Agerpres). — Le 
reprezentantul spe-

a sosit la Tokio

SOFIA — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, trans
mite : Treizeci de mii de 
hectare de pămînt arabil se 
află, de doi ani la dispoziția 
lucrătorilor științifici din 
centrele de cercetare \agrico- 
lă din Bulgaria. Pe această 
suprafață, împărțită între 
mai multe județe cultiva
toare de porumb, se experi
mentează o nouă tehnologie 
industrială prin care se în
cearcă să se asigure, necon
diționat, o producție 
stantă de 10 000 
porumb boabe 
Este ceea ce 
gări numesc 
gramată11.

Rezultatele 
în prezent sînt apreciate ca 
excelente, obținîndu-se între 
8 și 12 000 kilograme la 
hectar.

con- 
kilograme 

i hectar.
bul- 
pro-

la
specialiștii 
„cultură

obținute pînă

lucrări apărute în limba po
lonă. Printre exemplarele 
cele mai rare se 
sul pentru copii 
metodă, ușoară 
pentru predarea 
copiilor11, editată 
în 1772, precum și „Bibliote
ca pentru copiii deștepți11, 
părută în 
anul 1826.
asemenea, 
ții pentru 
riodic ilustrat apărut în Po
lonia *și publicat sub formă 
de carte.

★

află „Atla- 
sau noua 
și rapidă, 

geografiei 
la Varșovia

’, a- 
același oraș în 

Muzeul posedă, de 
colecția „Distrac- 
copii", primul pe-

PARIS
Duc Tho, 
cial al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, care 
află într-o vizită la 
a

se 
Paris, 

avut, sîmbătă, o întrevede-

Michel Jobert
re cu ministrul de externe 
Franței, Michel Jobert..

Cu acest prilej, informează 
agenția France Presse, cei 
doi interlocutori au făcut un 
tur de orizont asupra situației 
din Vietnam.

al

Un comunicat ai Ministerului de Externe
al Republicii Vietnamului de Sud

22 
de 

Ex-

VIETNAMUL DE SUD 
(Agerpres). — Purtătorul 
cuvînt al Ministerului de 
terne al Republicii Vietnamu
lui de Sud a dat publicității 
un comunicat în care se ara
tă că. în intervalul 11—15 de
cembrie, administrația saigo- 
neză a comis 2 225 de acte de 
încălcare a acordului de în-

cetare a focului, între care 
numeroase bombardamente a- 
eriene împotriva zonelor con
trolate de Guvernul Revoluți
onar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, operați
uni de represalii și de „paci
ficare11, jafuri și distrugeri 
contra avutului locuitorilor 
din zonele eliberate.

Stare de urgență în Japonia
în legătură cu penuria de petrol

Carlos Andres Perez a subli
niat, totodată, că guvernul său 
va sprijini eforturile 
în curs de dezvoltare 
derea atingerii unui 
superior de dezvoltare 
mico-socială.

țărilor 
în ve
indice 
econo-

TOKIO 22 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite : Tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetu
lui Central, al Partidului Co
munist Român, a sosit, la 22 
decembrie, la Tokio, pentru a 
face o vizită la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia.

★
VARȘOVIA — Corespon

dentul Agerpres, 
banu, transmite : La Varșo
via funcționează din 
1926 Muzeul cărții 
copii. în prezent, colecția sa- 
cuprinde 27 000 volume din 
care peste

Gh. Cio-

anul 
pentru

BERLIN — Coresponden
tul Agerpres, C. Varvara, 
transmite : Cele 2 300 de bi
blioteci sindicale din intre-, 
prinderile R.D.G. numără a- 
proximativ 900 000 de citi
tori perman’enți. în total, la 
dispoziția cititorilor se află 
peste 7 milioane volume. 
Conducerile întreprinderilor 
și organizațiilor sindicale 
alocă anual sume importan
te pentru cumpărarea de no1 
cărți. De exemplu, în 1972. 
acest fond s-a ridicat la 3,4 
milioane de mărci.

O nouă serie de atentate
înregistrate

LONDRA 22 (Agerpres). — 
La interval de cîteva minute, 
în centrul capitalei britanice, 
în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, au avut loc trei ex
plozii. Prima dintre ele s-a 
produs în fața intrării unei 
mari săli de cinematograf dip 
Leicester Square, rănind două 
persoane.

Cîteva momente mai tîrziu, 
alte două explozii s-au pro
dus în vecinătatea clădirii 
gării Charing Cross : una la 
o distanță de cincizeci de me
tri de Ministerul 
provocînd rănirea 
două 
pe o 
care 
unei

Toate căile de acces din ju
rul gării Charing Cross și Lei
cester Square au fost blocate 
de forțele poliției.

Pe de altă parte, starea de 
alertă a fost declanșată în 
Trafalgar Square, ca urmare 
a descoperirii unui obiect sus
pect în fața clădirii unuia

Apărării, 
gravă a 
cealaltă.persoane, iar

stradă din spatele gării, 
a determinat avarierea 
părți a clădirii acesteia.

la Londra
dintre cele mai mari muzee 
ale Londrei — „National Gal
lery". O a doua alertă a fost 
declanșată în zăna Amiralită
ții (Ministerul Marinei), situa
tă între Whitehall și Trafalgar 
Square. Străzile din jurul A- 
miralității au fost complet 
blocate, iar circulația inter
zisă.

Atentatele din noaptea de 
vineri spre sîmbătă continuă 
seria exploziilor înregistrate 
la Londra în cursul acestei 
săptămîni, soldate cu rănirea 
a 63 de persoane constituind 
cea de-a treia campanie de 
acest 
cursul 
tanie. 
produs 
vocînd 
ne și rănirea a peste 200.

Scotland Yardul consideră 
că autorii, morali și materiali, 
ai acestor atentate sînt mem
bri ai aripei ilegale a organi
zației Armata Republicană 
Irlandeză (I.R.A.).

gen consumată, în 
anului, în Marea Bri- 
Prima campanie s-a 
în luna martie, pro- 
moartea unei persoa-

Asistență economică acordată 
R.D. Vietnam de

PARIS 22 (Agerpres). — 
Franța a acordat R. D. Viet
nam asistență economică 
valoare de 100 milioane 
franci. Potrivit termenilor 
cordului . încheiat 
sens de cele două 
milioane de franci 
R. D. Vietnam ca 
rambursabil, 35 de
constituie împrumuturi acor-

în 
de
a- 

în acest 
țări, 30 de 
sînt oferiți 
ajutor ne- 

milioane

iar
de

către Franța
date pe baze avantajoase, 
restul de 35 milioane
franci sînt credite bancare 
garantate de guvernul francez.

Cele două părți și-au ex
primat satisfacția în legătură 
cu a'cest acord, reprezentînd 
începutul unei noi etape a 
colaborării economice dintre 
Franța și R. D. Vietnam.

POTRIVIT UNUI SONDAJ 
EFECTUAT DE SOCIETATEA 
„GALLUP1, popularitatea 
Partidului Laburist se află în 
creștere în rîndul alegători
lor britanici. Rezultatele son
dajului, publicate 
„Daily Telegraph11, 
fel că, în cazul în 
rile generale ar fi
imediat, candidații laburiști ar 
obține 42,5 la sută din voturi, 
iar cei ai Partidului Conser
vator — de guvernămînt — 36 
la sută.

în ziarul 
arată ast- 
care alege- 
organizate

r

TOKIO 22 (Agerpres). — 
în urma unei ședințe extra
ordinare a Consiliului de’’Mi
niștri, prezidată de premierul 
Kakuei Tanaka, guvernul ja
ponez a hotărît decretarea 
stării de urgență pentru a 
face față crizei de petrol.

La rîndul său, dieta japo
neză a aprobat două proiec
te de lege reglementînd cere
rile de furnizare a carburanți
lor și, respectiv, măsurile pri
vind stabilizarea nivelului de

viață. După ședința Consiliu
lui de Miniștri, premierul Ta
naka a prezidat prima reu
niune a Consiliului de stabili
zare a nivelului de viață în 
cursul căreia s-a decis un nou 
program de urgență pentru 
a combate efectele crizei pe
troliere și a frîna tendința de 
creștere a prețurilor la țiței.

Programul adoptat insistă, 
în mod deosebit, pe reducerea 
consumului de energie și de 
petrol, pe diminuarea cererii

generale pe piață, pe necesi
tatea asigurării zilnice a apro
vizionărilor indispensabile 
bunei funcționări a obiective
lor industriale. Totodată, se 
prevede diminuarea cu 20 la 
sută a furnizărilor de energie 
și carburanți pentru 11 din 
principalele industrii, contro
lul circulației automobilelor 
particulare în zilele de sfîrșit 
de săptămînă, aplicarea zilei 
solare pe toată durata anului 
etc.

GUVERNUL INDIAN a pre
zentat Parlamentului un pro
iect de lege potrivit căruia 
companiile comerciale străine 

. care acționează pe teritoriul 
Indiei, cu excepția celor din 
transporturile aeriene și de 
navigație, nu vor mai putea 
să dețină, cu începere de la 11 
ianuarie 1974, o cotă de parti
cipare mai mare de 26 la sută.

apreciată la aproape un milion 
de franci, au fost furate din 
galeriile de artă Hahen, din 
Paris.

PRODUCȚIA DE AUTOMO
BILE A JAPONIEI urmează 
să depășească în acest an țo-, 
talul (record) de 7 milioane u- 
nități, ,

UN NUMĂR DE 17 TA
BLOURI, a căror valoare este

DUMINICA, 23 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Infailibilul Raffles ; 
Republica : Dreptul de < 
iubi; PETRILA : Fugi ca să 
te prindă ; LONEA — Mine
rul : Ciprian Porumbescu ; 
ANINOASA : Țara sălbatică; 
VULCAN : Polițistul ; LU- 
PENI — Cultural : Dragos
tea începe vineri ; Muncito
resc : Nici 
plictiseală : 
nerețe fără

ete din operele lui Donizetti ; 
23,00 Dan non-stop ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

18,55
19,15
19,20

un moment
URICANI: 
bătrînrt'

de
Ti-

LUNI 24 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem- 
r brie: Legenda negrului Char

ley ; Republica : în umbra 
violenței ; PETRILA : Fugi 
ca să te prindă ; LONEA — 
Minerul : Maria Stuart ; 
VULCAN: La răscruce de 
vînturi ; LUPENI — Cultu
ral : Jandarmul la plimbare; 
Muncitoresc : Nici un mo
ment de plictiseală ; URI
CANI : Tinerețe fără bătrî- 
nețe.

6,00 Buletin de știri ; 
Concertul dimineții : 7,00 Ra
diojurnal. Sumarul presei ; 
8,00 Partidului, inima și ver
sul ; 8,10 Ilustrate muzicale ; 
9,00 Ora satului; 10,00 Radio- 
magazinul femeilor ; 10,30
Muzică ușoară ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 11,35 Muzi
că ușoară de Gelu Solomo- 
nescu ; 12,00 De toate pentru 
toți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,15 
Muzică ușoară ; 14,00 Unda 
veselă ; 14,30 Estrada dumi
nicală; 15,00 Buletin de știri; 
17,30 Azi în România ; Î7,40 
Opereta „Văduva veselă11 de 
Lehar (selecțiuni) ; 18,32 Mu
zică populară ; 19,00 Radio
jurnal ; 19,15 Poemul simfo
nic „Ucenicul vrăjitor11 ; 19,30 
Selecțiuni din opereta „Ly- 
sistrata11 ; 20,00 Muzică popu
lară ; 20,15 Zece melodii pre
ferate ; 20,45 Consemnări ; 
21,15 Caleidoscopul ritmuri
lor 22,00 Radiojurnal : 22,10 
Panoramic sportiv; 22,30 Du-

DUMINICĂ, 23 DECEMBRIE

8.00 Bună dimineața !
8,30 - ■ -
9,25
9,50

11,00

18,55
19,00

17,00

17,35

Cravatele roșii. 
Film serial. Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Magazin sportiv.
• Retrospectivă inter
națională 1973. Emisiu
ne de Cristian Țopescu. 
Pistruiatul. Film serial 
TV în 10 episoade.
Cîntare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean. Participă : Corul 
de cameră al Casei de 
cultură din Arad ; Co
rul Liceului „Bethlen 
Gabor11 din Aiud, jude
țul Alba ; Corul Școlii 
Generale nr. 5 din Pe- 
trila, județul Hunedoa-

19,30

20,10

22,05

Corul de cameră 
al Casei de cultură a 
sindicatelor din Sucea
va ; Corul Liceului mi
litar „Ștefan cel Mare". 
Transmisiune de la 
Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava 
și Sala Teatrului Nați
onal din Timișoara. 
Publicitate.
Lumea copiilor vă in
vită la „Clubul profe
sorului Allegretto11. 
Telejurnal. Săptămînă 
politică internă și in
ternațională în imagini. 
Noroc bun ! Reportaj 
din Vglea Jiului. 
Publicitate.
Film artistic. Partene
rii. Premieră pe țară. 
Telejurnal. Sport.

LUNI, 24 DECEMBRIE

Curs de limbă france
ză. Lecția 74.
Telex. 
Avanpremieră.
La ordinea zilei. Azi. 

județul Constanța.
18,25 Un interpret al cînte- 

celor muntenești : Ma- 
rinică Iordache,

18,35 Căminul. Revelionul

17,30

18,00
18,05
18,10

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

19,30
20,00

20,05

20,40

21,25

în... familie. 
„Pontica ’73“. 
Publicitate.
1 001 de seri. Noile 
pățanii ale lui Lambsy. 
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Ești, țara mea. un cîn- 
tec.
Ancheta TV. Răspun
suri vechi, răspunsuri 
noi. Pe urmele anche
telor noastre din 1973. 
Revista literar-artistică 
TV. Universul științifi- 
co-fantastic.
Roman
Bouile

Zola. Episodul I. 
24 de ore.

CURTEA MILITARĂ DE A- 
PEL A S.U.A. — cel mai înalt 
tribunal militar american — 
a confirmat condamnarea lo- 
cotenetului William Calley la 
pedeapsa cu închisoare pe ter
men de 20 de ani pentru par
ticipare la masacrul de la 
Song Mv.

POTRIVIT ZIARULUI „O 
GLOBO“ prețurile la benzină 
și alte produse derivate ale 
petrolului vor înregistra. în- 
cepînd de la 1 ianuarie, în 
Brazilia, o creștere de pînă la 
40 la sută.

foileton. Pot 
după Emile

22,20

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani : 
grade, Paring : 3 grade.

Minimele : Petroșani : 
grade, Paring : 0 grade.

Stratul de zăpadă la 
ring : 57 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă cu cerul variabil. Pe 
alocuri precipitații slabe sub 
formă de ploaie și lapoviță. 
Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic.

de

8

0

Pa

70 la sută

a fost construită în acest an o nouă uzină de 
livra in cursul anului viitor 43 la sută din pro-

La Karsdof 
ciment. Ea va 
ducția de ciment a R.D.G.

Activitatea
echipajului navei cosmice

„Soiuz-13
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

Continuîndu-și programul de 
cercetări în spațiul cosmic, 
echipajul navei „Soiuz-13“ a 
orientat telescopul de bord 
spre constelația Gemenilor. 
Sistemul complex de telescoa- 
pe „Orion-2*1 fe permite celor 
doi cosmonauți să realizeze 
spectrofotografii ale stelelor 
și diferitelor porțiuni ale boi
tei cerești. Plasarea pe o or
bită situată dincolo de atmos
fera terestră a unui telescop

POLIȚIA ORAȘULUI CIN
CINNATI (STATUL OHIO) a 
anunțat recuperarea unuia 
dintre cele două tablouri de 
Rembrandt furate, cu cîteva 
zile în urmă, din muzeul 
„Taft11, aflat în acest oraș. 
Este vorba de tabloul „Portret 
al unei doamne în vîrstă11.

LA 21 DECEMBRIE, la Ca
racas. a încetat din viață Gus
tavo Willaparedes, membru al 
C.C. al Partidului 
din Venezuela, erou 
tentei venezuelene 
dictatorului Marcos 
menez.

Comunist 
al Rezis- 
împotriva 
Perez Ji-

SENATUL AMERICAN a a- 
probat, joi, legislația în baza 
căreia femeile vor putea fi 
admise în Academiile militare 
ale Statelor Unite.

ÎNTREVEDEREA PE CARE 
A AVUT-O MINISTRUL BRI
TANIC AL FORȚEI DE MUN
CA Șl PRODUCTIVITĂȚII, 
William Whitelaw, cu repre
zentanții sindicatului mineri
lor, în scopul soluționării gre
vei lucrătorilor din minele de 
cărbuni, nu s-a soldat cu 
rezultat pozitiv în

un
acest sens.

ZILE, în 
de est au

IN ULTIMELE
regiunea Anatoliei 
fost înregistrate ninsori abun
dente însoțite de viscole pu
ternice. termometrul indicînd 
temperaturi de pînă la minus 
25 de grade Celsius.

cu diametrul de trei metri va 
permite oamenilor de știință 
să obțină informații prețioase 
în legătură cu procesele fizi
ce care se produc în Univers 
ăi despre diferite galaxii afla
re la o distanță de sute de 
milioane sau chiar de un mi
liard ani-lumină de Terra.

Construcția telescopului a 
fost verificată încă din anul 
1971, la bordul stației orbita
le sovietice „Saliut-l11. Tot 
atunci a fost experimentat 
principiul dirijării automate 
a telescopului de la tabloul 
de comandă instalat la bordul 
navei. înainte de a începe ex
perimentul „Soiuz-13“, mem
brii echipajului au efectuat 
o instruire specială privind 
manevrarea instalației „Orion- 
2“ în condițiile de pe Pămînt, 
sub supravegherea, astronomi
lor. Oamenii de știință care 
coordonează experimentul „So
iuz-13" au declarat că sînt 
foarte mulțumiți de modul în 
care cei doi cosmonauți se 
orientează în spațiul interste
lar.

♦

Misiunea „Skylab"
22 (Agerpres). 
Edward Gib-

HOUSTON
— Astronautul 
son, membru al actualului e- 
chipaj „Skylab11, autorul unei 
cărți intitulate „Calmul Soa
relui11, și-a consacrat întreaga 
zi de vineri acțiunii de obser
vare a Soarelui cu ajutorul 
telescoapelor instalate la bor
dul navei spațiale americane.

Cu acest prilej, Edward Gib
son și colegii săi — Gerald 
Carr și William Pogue — au 
observat o serie de explozii 
solare neașteptate, care au 
început lent, s-au intensificat 
atît de brusc, îneît astronauții 
au lansat un semnal de alar
mă tuturor instalațiilor de 
comunicații, militare și civile, 
din nordul Statelor Unite și 
Canada.

SPORT • TELEX » SPORT • TELEX
SYDNEY 22 (Agerpres). — 

La Sydney a continuat meciul 
de tenis dintre echipele femi
nine ale Australiei și S.U.A. 
După două zile, scorul este 
de 2—1 în favoarea selecțio
natei Australiei. în proba de 
dublu, perechea Melville — 
Harris a învins cu scorul de 
6—3, 6—2 cuplul Teegarden — 
Newberry.

PEKIN 
Pekin, în 
15 000 de 
tat dubla 
nală de 
echipele 
Franței, 
părțite : 
gat oaspeții cu 5—4, iar la fe
minin gazdele au 
învingătoare cu 5—1.

22 (Agerpres). — La 
prezența a peste . 

spectatori s-a dispu- 
întîlnire internațio- 

tenis de masă dintre
R. P. Chineze și 

Victoriile au fost îm- 
la masculin au cîști-

SOFIA 22 (Agerpres). — 
Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Sofia pentru 
„Premiul televiziunii bulgare11 
a fost cîștigată de 
Svensson, care l-a învins 
finală cu 6—4, 6—4, 7—I 
jucătorul bulgar 
Pampulov.

In finala probei de dublu, 
perechea alcătuită 
Bojidar și Matei Pampulov a 
învins cu 6—2, 7—5, 6—3 cu
plul Ghenov, Petrov.

suedezul 
în 

•5 pe 
Bojidar

din frații

rul de 7*—1 (0—1, 3—0, 4—0) 
selecționata Cehoslovaciei.

întîlnirea dintre echipele 
Poloniei și Finlandei s-a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—1, 
0—0, 1—0).

Clasament final: 1. U.R.S.S.
8 puncte; 2. Cehoslovacia 4 
puncte ; 3—4. Finlanda și Po
lonia — cîte 3 puncte ; 5. Su
edia 2 puncte. In clasamentul 
golgeterilor, pe primul loc 
s-a clasat Mihailov (U.R.Ș.S.)
9 puncte.

terni inat

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Turneul internațional de ho
chei pe gheață „Premiul zia
rului Izvestia11 s-a încheiat la 
Palatul sporturilor din Mos
cova cu victoria echipei 
U.R.S.S., care în ultimul meci 
al competiției a învins cu sco-

PRAGA 22 (Agerpres). — 
Echipa sovietică de hochei 
pe gheață Torpedo Gorki și-a 
încheiat turneul în Cehoslova
cia, jucînd la Liptovski Miku- 
las cu o selecționată locală.

Victoria a revenit oaspeți
lor cu scorul de 6—4 (1—1, 
3—2, 2—1).
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