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ROSTITĂ LA POSTURILE
DE RADIO SI TELEVIZIUNE 
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| ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL PCI SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

In cel de-al 4-lea an al cincinalului

fiecare colectiv - ia inâlțlmca 
sarcinilor de plan, 

a tradițiilor de munca 
ale văii Jiului

Xm pășit într-un nou an de 
muncă, an ale cărui semni
ficații le întrezărim prin pris
ma evenimentelor de excep
țională însemnătate ce vor 
marca istoria patriei noastre: 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei.

La ora cînd aceste rînduri 
iau_ drumul tiparului nu este 
încă cunoscut bilanțul complet 
al anului 1973 Cu toate aces
tea. putem afirma că în toa
te domeniile vieții sociale a- 
cest an a însemnat un pas 
înainte pe calea creșterii pro
ducției materiale, a îmbună
tățirii și perfecționării activi
știi economice din Valea 

Jiului. Astfel. colective
le de mineri din ba
zinul noștri carbonifer, deși 
nu s-au achitat în totalitate 
de sarcinile ce le aveau, au 
extras cu peste 200 000 tone 
cărbune brut mai mult dc- 
cît în anul precedent, âu li
vrat ramurilor economiei na
ționale cu peste o jumătate 
de milion de tone de cărbune 
net mai mult decît în 1972. A- 
plicînd cu fermitate masurile

GHEORGHE FEIER, 
secretar 

al Comitetului 
municipal de partid

stabilite pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, 
colectivele E. M. Vulcan, 
I. F. A., „Vîscoza" Lupeni, 
I. U. M. Petroșani, fabricii de 
morărit și planificare și al
tele, au raportat încheierea a- 
nului 1973 cu însemnate plu
suri față de sarcinile de plan. 
La export. planul anual 
a fost depășit cu pes
te 500 mii lei va
lută. De asemenea. în activi
tatea de investiții, sarcinile 
de plan ale anului 1973 au 
fost realizate și depășite pu- 
nîndu-se în funcțiune noi o- 
biective industriale și so- 
cial-culturale, lucrări executa
te unele ..în premieră' — din 
care amintim electrificarea li
niei ferate Tg. Jiu — Pe
troșani — Simeria, Complexul 
hidrotehnic de la Valea de 
Pești — sau altele la executa

rea cărora s-au obținut re
corduri ale constructorilor, ca 
de exemplu mâi multei blocuri 
cu 65 apartamente ridicate în 
numai două luni de ale.

Sînt numeroase realizările 
obținute de colectivele noas
tre de muncă în anul care a 
trecut. Nu ne propunem să 
facem un bilanț al acestora. 
Am amintit cîteva care ni se 
par mai semnificative, pen
tru a arăta că ele constituie 
garanții certe ale dezvoltării 
în continuare a municipiului 
nostru, în ritm accelerat, ale 
obținerii unor rezultate mereu 
superioare în toate domeniile 
vieții sociale. Cu aceste ga
ranții. cărora li se adaugă 
hotărîrea neabătută a colec
tivelor de oameni ai muncii, 
avînd în frunte comuniștii, de 
a-și spori realizările, cu a- 
ceastă zestre de experiență 
— așa am pășit in noul an, cel 
dc-al 4-lea al actualului 
cincinal.

Mineritul Văii Jiului — ac
tivitatea de bază a economi
ei municipiului — solicită să

(Continuare in pag. a 3-a)

Munca — o preocupare cu 
adinei semnificații pentru 
constructorii de pretutindeni 
ai societății noastre socialis
te. in clișeul nostru, doi din-

OAMENI LA DATORIE
Zile de sărbătoare, zile în care marea majoritate a celor 

ce au însuflețit timp de un an întreg minele și șantierele, 
care au asigurat buna desfășurare a trepidantei activități pro
ductive în toate unitățile economice ale municipiului, sau au 
asigurat in sfera deservirii populației condiții tot mai bune 
de trai pentru oamenii mumii și-au întocmit un rodnic bi
lanț si. in intimii ițea Imnil; j șj a prietenilor, au scrutat cu 
încredere și optimism pe-pActiveie unui Xou An.

Pe lingă ei, uniți ; rtâ pi a la capăt intru destin cu

munca dătătoare de sensuri în viață, au fost cei care prin 
forța împrejurărilor, nu și-au putut părăsi locurile de mun
că. OAMENI AFLATI LA DATORIE, acei care au marcat 
trecerea în Noul An doar printr-un gînd de-o clipă adresat 
celor dragi încărcat cu satisfacția împlinirilor, gînd ce nu a 
întrerupt febrilitatea muncii pe care o desfășurau. ^îndurile 
ce urmează se vor un omagiu adus dăruirii cîtorva dintre 
acești oameni și prin ei tuturor celor care la cumpăna a- 
nilor, in zile de sărbătoare s-au AFLAT LA DATORIE

Ultimele pregătiri pentru noul start

tre zidarii constructori. Dc- 
mir Stan și Ion Lungu de la 
T.C.H. Vulcan, cărora li s-a 
dus vestea in întregul muni
cipiu pentru hărnicia dove
dită in executarea unor în
seninate obiective sociale a- 
le Văii Jiului.

Foto : I. LICIU

Dragi tovarăși și prieteni.

Cetățeni ai României socialiste,

reste cîteva momente încheiem anul 
1973 și începem noul an animați do le
gitimă mîndric patriotică pentru remar
cabilele succese obținute în politica in
ternă și externă a partidului și statului, 
in înfăptuirea mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională și, totodată. însuflețiți 
fie hotărîrea neabătută de a da viață o- 
biectivelor făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul patriei 
noastre, de a realiza în cele mai bune con- 
dițiuni sarcinile planului de stat pe 1974.

In anul 1973 s-au obținut noi și înseni
nate progrese in dezvoltarea și moderni
zarea industriei și agriculturii, a celor
lalte ramuri economice, in creșterea avu
ției- naționale, în perfecționarea bazei 
lehnico-materialc a socialismului. Am rea
lizat, de asemenea, succese importante 
pe calea înfloririi invățămintului. ști
inței, artei și culturii, a creșterii nivelului 
de trai, material și spiritual, al oamenilor 
muncii — obiectivul fundamental al poli
ticii partidului, al întregii opere de con
strucție socialistă.

Toate acestea demonstrează, odată in 
plus, justețea politicii marxist-leniniste 
a partidului..creșterea rolului său de for
ță politică conducătoare in toate domeni
ile de activitate, capacitatea creatoare a 
clasei noastre muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității, a tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, a în
tregului popor care își făurește liber, in 
mod conștient, noua sa istorie, viitorul său 
fericit.

Pentru minunatele realizări obținute in 
acest an. pentru munca plină de abnega
ție consacrată edificării socialismului și 
comunismului în România, conducerea 
partidului și statului adresează tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, cele mai calde felicitări !

întregul nostru popor pășește in noul 
an hotărit să facă totul pentru a îndeplini 
sarcinile trasate de recenta plenară a 
Comitetului Central, intimpinind a 30-a 
aniversare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist și Congresul al XI-lea al par
tidului cu noi și remarcabile înfăptuiri in 
toate domeniile vieții economico-sociale

Realizarea prevederilor de înaltă răspun
dere ale planului pe anul viitor impune 
unirea și organizarea tuturor forțelor so
cietății intr-o direcție unică, îmbunătăți
rea continuă a activității economice, va
lorificarea superioară, cu maximum de 
randament, a întregului potențial mate
rial și uman al țării, întărirea ordinii și 
disciplinei socialiste, dezvoltarea inițiati
vei maselor muncitoare, participarea lor 
tot mai activă la conducerea întregii so
cietăți.

Realizările dobindite în acești 3 ani, spo
rurile însemnate obținute în dezvoltarea 
economiei naționale demonstrează rea
lismul prevederilor planului cincinal.

faptul că există toate condițiile pentru în
deplinirea cincinalului înainte de termen, 
făcind astfel un marc pas înainte pe ca
lea edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, ridicînd România pe 
noi trepte de progres șl civilizație.

Dragi tovarăși.

Desfășurarea vieții internaționale in 
cursul anului care a trecut a confirmat 
cu putere justețea orientărilor date de 
Congresul al X-lea privind procesele fun
damentale ale lumii contemporane, jus
tețea politicii externe a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare continuă a co
laborării și prieteniei cu țările socialiste, 
cu statele care au pășit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, cu toate țările lu
mii. fără deosebire de orînduirc socială.

Anul care a trecut se înscrie in analele 
vieții internaționale printr-o serie 
de succese importante in lupta for
țelor progresului, democrației și pă
cii : s-a pus capăt războiului
din Vietnam, a . început, cu rezultate 
bune, Conferința țărilor din Europa pen
tru securitate și colaborare, s-au făcut o 
serie de pași înainte pe calea destinderii 
internaționale, a normalizării raporturilor 
dintre state, a colaborării și înțelegerii intre 
națiuni.Totodată, unele evenimente, și cu 
deosebire rcizbucnirea ostilităților militare 
in Orientul Mijlociu, au demonstrat că 
in lume mai există focare de ■ încordare, 
forțe reacționare care continuă să se o- 
pună proceselor progresiste ale dezvoltă
rii contemporane, factori de natură să 
prejudicieze securitatea și pacea genera
la. Se poate spune că evoluția omenirii 
pe calea destinderii se află abia in faza 
de început. De aceea este necesar ca po
poarele să acționeze in continuare in mod 
ferm pentru lichidarea politicii imperia
liste de forță și dictat, a colonialismului 
și neocolonialismului, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și. hotărî 
singur soarta.

Desfășurînd o vastă și intensă activitate 
internațională. România și-a amplificat 
relațiile cu celelalte popoare, a acționat 
consecvent pentru afirmarea pe arena 
mondială a unor principii noi. democrati
ce. de egalitate deplină in drepturi și 
respect al independenței și suveranității 
fiecărei națiuni, pentru crearea unui cli
mat în care toate țările, indiferent de mă
rimea lor, să poată participa activ Ia so
luționarea problemelor spinoase care con
fruntă omenirea, pentru întărirea rolului 
Organizației Națunilor Unite în apărarea 
principiilor dreptului internațional, în dez
voltarea conlucrării pașnice dintre națiuni.

Vizitele pe care le-am făcut in acest an 
într-o serie de state din Europa și de pe al
te continente, contactele cu un mare nu
măr de conducători ai unor țări cu orin- 
d'jiri sociale diferite, declarațiile so
lemne și acordurile realizate au pus bazele

(Continuare in pag. a 4-a)

REVELION 74 • REVELION 74
Cu elanul și optimismul caracteristice tinereții

Pentru rr. .‘.V *. * salaria’ii 
minei Uricar.i aur.s.-fcra 'i 
sărbătoare specifică acestei 
zile s-a împletit cu preocupă
rile de buni gospodari care 
urmăreau executarea revizi
ilor și întreținerilor necesare 
asigurării unei bune cadențe 
a activității de producție în
că din primele zile ale noului 
an. Lucrările efectuate în zile
le de 1 și 2 ianuarie s-au reali
zat conform eșalonării detaliat 
întocmite în ultimele zile ale 
lunii decembrie în scopul cu
prinderii tuturor obiectivelor 
importante.

In cadrul sectorului I. în 
galeria de transport din axul 
6, a fost modificată întreaga 
coloană de aeraj prin mon
tarea de tuburi cu diametru 
de 500 mm. și a unor ventila
toare de puteri mărite, mă
sură destinată asigurării con-

ciuiilor de realizare a aeraju- 
iui minier în perspectiva 
reșterii capacității de produc

te? a abatajelor din blocul II 
Nord. La sectorul II și III au 
fost efectuate numeroasă Iu- , 
crăci de întreținere a ben
zilor de cauciuc, a transpor
toarelor și a echipamentului 
electric, prin înlocuirea ele
mentelor uzate. La sectorul 
V — general lucrările au ur
mărit întreținerea principa-

Primul
Anul Nou i-a găsit la da

torie pe mulți feroviari din 
cadrul Complexului C.F.R. 
Petroșani O parte din ei au 
contribuit la pregătirea pri
mului tren de marfă din 1974 
și anume trenul nr. 23 241. 
Cei care s-au străduit ca a-

lelor unități de producere a 
aerului comprimat și a echi
pamentului electromecanic de 
la mașinile de extracție ale 
puțurilor 3 și 4. In scopul îm
bunătățirii alimentării cu e- 
nergie a fost montat un nou 
releu pe linia de 6 KV și a 
fost schimbat întrerupătorul 
secționar de 350 Amperi în 
stația TD nr. 5 din axul 6.

La sectorul de transport în
tregul parc de locomotive a 
fost supus unei verificări și 

tren al anului
cest tren compus din 44 de 
vagoane cu o încărcătură de 
1709 tone să plece pregătit 
corespunzător din punct de 
vedere tehnic și al siguranței 
circulației au fost lăcătușii de 
revizie Ion Granda, Aurel 
Pîrcălab, lăcătușii de reparații

întrețineri exigente, fiind re
parate, de asemenea. lanțul 
colector și podul basculant.

In tot acest timp a fost reali
zat un control atentai stării 
tehnice a locurilor de muncă, 
astfel îneît să fie create toa
te condițiile îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor de plan 
încă din prima zi a anului 
1974.

C. ILIE 
E. M. Uricani

1974
Gheorghe Dănilă, Ion Bivo- 
laru, impiegatul de mișcare 
Vasile Strehăianu care le-au 
urat mecanicilor de locomo
tivă Vladislav Micloș și Ște
fan Horia, drum bun în *74.

Rodica ARDELEANU

E ultima seară a anului 1973. 
Numeroase perechi de tineri 
din întreprinderile și instituți
ile municipiului nostru se în
dreaptă spre Casa de cultură 
din Petroșani unde se desfă- 
șoară revelionul tineretului. Sa
la Irumos împodobită cu ghir
lande de Hori și cetină de brad 
cu urările „Bine aii venit" și 
„La multi ani", cu spirale, ră
vașe și caricaturi, străjuită de 
impunătorul pom de iarnă, își 
primește oaspeții: tineri de 
virste și proiesii deosebite, ve
ni fii pentru a sărbători împre
ună sosirea noului an.

Mesele de un alb imaculat 
sînt în întregime ocupate. Toii 
așteaptă cu emoție momentul 
deschiderii revelionului tine
retului. De microfon se apropie 
George Negraru, prezentatorul 
programului. Rostește cuvinte 
puține, emoționante, dar pline 
de semnificații. Este prezentată 
componenta orchestrei de mu
zică ușoară „ASTRAL", căreia

Valeriu COANDRAȘ, 
activist U.T.C.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Oameni din linia intii

TEODOR FLUTUR 
miner șef dc brigadă 

E.M. Lonea

In întreaga Vale a Jiului 
freamătul muncii nu conteneș
te niciodată. In adîncurile mi
nelor, în marile întreprinderi 
ce dau formă și valoare meta
lului și fibrelor de viscozu, în 
uzine electrice unde se descă
tușează energii uriașe, la înăl
țimile noilor construcții sau pe 
versanții munților, pe firul că
ilor de comunicații, încordarea 
mintii și a brațelor, concentra
rea care se poate cili pe lat a 
celor ce se identifică cu pro-

pria muncă sînt în măsură să 
indice pulsul unei activități 
creatoare, deosebit de labo
rioase. Oameni, proiesiuni ca
re diferă între ele și permit i- 
denliiicarea relativ ușoară a 
fiecăreia dintre ele.

Mai presus însă de locul de 
muncă diferit, de speciiicul e- 
chipamentului, de modul speci- 
lic de a gîndi, de obiceiuri și 
tradifii, rămîne Insă marele 
fond comun al acestor oameni 
care păstrează încă preocupări-

le și ecourile muncii și după 
ce au părăsit locul de muncă 
la sfirșitul unei zile de lucru.

Oameni pe iala cărora încor
darea din clipele de elort a 
crestat cute adinei, conlerin- 
du-le trăsături sculpturale.

Oameni care cîntăresc vor
bele și ideile în funcție de ca
pacitatea acestora de a se ma
terializa în iapte.

Oameni care nu pol evita o 
oarecare reținere în fața apara
tului fotografic sau stiloului

pregătit să le elogieze pe drept 
cu\ ini iaptele de muncă, deși 
o merită cu prisosință.

Oameni care prin munca lor 
stabilesc un dialog direct cu 
marile bogății ale țării sau cu 
materia aliată pe drumul com
plex al valorificării și care în
magazinează priceperea și hăr
nicia lor în produse destinate 
omului și nevoilor sale.

Oameni care sînt priviți de 
nenumărat 1 ochi, ai tovarășilor

de muncă, la le) ca și ai tuturor 
membrilor societății noastre 
pentru care nevoia de a con
strui și a crea constituie un 
fapt esențial și care oferă cli
pă de clipă pilde convingătoa
re de realizare profesională și 
socială.

Sînt doar cîteva atribute ca
re le justifică încadrarea în „li
nia întîi" a membrilor societă
ții noastre.

B. MIHAI

MAGDALENA MORAR 
filatoare LE.A. „Vîscoza"

I

ILJLIU TOTH
| lăcătuș șef de echipă la secția 
I construcții metalice a I.U.M.P.

MANASE CIMPEANU 
miner E.M. LupeniIOAN HERBEI 

mecanic de locomotivă 
Depoul C.F.R. Petroșani

SIMION DURUȘ
constructor Șantierul 71

C.C.F. Petroșani

GHEORGHE STANIȘEL 
electrician șef de echipă 

U.E. Paroșeni

DUMITRU tAtArcan
maistru minier E.M. Vulcan

NICOLAE RUSU
forestier U.F.E.T. Petroșani

în ziarul 1 
de azi:

© Revelion ’74.

® Instantanee la con
fluența anilor.

(pag. Il-a),

© Rubrica ,,Sport“ : 
„Jiul“ la jumătatea 
campionatului de fot
bal.

(pag. IlI-a)

© Manifestări consacra
te aniversării Re" 
blicii.

• Creșterea prestig 
lui României pe p 
extern în anul 19

© Mesaje ale cpndu< 
torilor de state 
prilejul Anului Nt

© Rezultatele alege 
lor parlamentare <5 
Israel.

(pag. IV-a).
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multicolore, 
un brad

iul orga 
tubului tineretului din 
Uricahl.

Cu toții au limit să trăias
că Împreuna momentul emo
ționant de la cumpăna anilor, 
să rememoreze clipele de dă
ruire și satisfacții trăite îm
preuna de-a lungul unul an 
și să pășească cu optimism 
In noul an 1974, an care va 
însemna noi pași pe calea

Veselie
la noul club
din Uricani

■ hărniciei și bunăstării. Prie- I 
I teniile trainice cimentate I 
| de-a lungul anilor în munca 
I neobosită din adincuri au 
I lost confirmate in clinchetul 
• de pahare și iureșul muzicii. 
I Sosește momentul solemn al 
’ primelor clipe ale Noului An. 
ISe rostesc urări de sănătate 

și noi izbinzi in muncă, ,: 
Inerl șl vlrstnicl se i 

șează intr-un elan de sinc.e- 
. ritate.
I In sală pătrunde un grup 
• de elevi de la Casa de copii 
I școlari, ale căror glasuri

I 
I 
I 

încă, ti- I 
îmbră|i- |

I
I cristaline se lac purtătoarele j 
Iunui mesaj de stimă și ad- • 

ml ral ie adi 
mineri.

Intre
panfi la

I resat

Jni premiu ea urt&tdeaiuia
Granila
17.1 șl

ia Școala g. a/ă din 
cartierul Sohodol, unde are 
loc revelionul enerqcllclenl- 
lor de la Uzina electrică Pa-
roșe ni. se trăiește solemn un 
moment emoționant și deose
bit de semnificativ : împre
ună cu milioanele de oa
meni, de cclă|cni ai patriei 
și energetic.ienii de la Paro- 
șeni, îl văd și-1 ascultă pe 
secretarul general al partidu
lui, t o v a r ă ș u I Nicolae 
Ceaușescu.

Orologiul bate de 12 ori...
Se aud urări de prosperita

te, de iericirc. Directorul ter
mocentralei. inginerul Eugen 
Traistă, urează tuturor .La 
mulți ani, succese. îndeplini
rea tuturor dorințelor". Cel 
prezenți iși string mîinile. se 
îmbrățișează... Intr-un grup 
dc energcticieni cu familiile, 
inginerul Popescu 1. Napol, 
proaspăt absolvent al I.M.P..
inginer dc repara/ii electrice. 
Alături sini electricienii A-
urel Bolosin, Alexandru Al
bert, Aurel Crlșan, Aurel A-
runculeanu... In alt grup se 
află, plin de vervă, Gheor
ghe Domșa, maistrul princi
pal de turbine. Comunistul 
Gheorghe Domșa csle cunos
cut in uzină pentru compe
tenta sa. Alături csle ingine
rul Alexandru Aruncuteanu.
coordonatorul celui mal ma

1
I recunoaște

Constantin

l ainicilor j 
/.I

I 
atu și Je- I 
șlrii Dumi- I 
Constantin !

re și modern grup din cen
trală. grupul de 150 MW, se

cretarul comitetului dc 
partid al U.E. Paroșeni...

Se dansează în jurul pomu
lui de iarnă... Se ciocnesc 
pahare... Toată lumea ride, 
cîntă și dansează...

★

..Mai erau doar cîteva mi
nute pînă la ora 0.

Vocea caldă a secretarului 
general al partidului, este 
prezentă și in camera de co
mandă a uzinei... Inginerul 
D. 1. Popescu, șeful secției 
de exploatare termo-mecani- 
câ, dc serviciu pe centrală, 
in această noapte, stringe 
mîinile celor allafi in tură.

...In camera de comandă 
sini la datorie comuniștii 
Ionel Drăghina, șei de tură, 
tablotarul Gheorghe Neșlean, 
inginerul Carol Fazckas, dis
pecer pc centrală. La servi
cii interne, iot la exploatare 
electrică, sini prczenli ule- 
Cistul Ernest Szabo, electri
cienii cu marc experiență 
Ludovic Nagy șl loan lancu. 
El sini gala să intervină 
prompt la orice solicitare ne
cesară siguranței mărite în 
funcționare a instalațiilor 
centralei electrice.

La blocul de 150 MW .sini 
la posturi termo-tchnicianul 
Ion Isai, șeiul de tură Pe
tru Muntcanu. operatorii de 
turbine Gavrilă Pop, Ștefan 
Truian. Vasile Donciu, ope
ratorii cazane Nicolae Gali, 
Aurel Maier, Marin Govor,

viorel Voin, dc la sistemul 
dc pral „morarii' (mecanicii 
de mori), Constantin Voin șl 
l.azăr Vlaicu...

...Termocentrala Paroșeni 
realizează primii megawați 
dc energie electrică pentru 
anul 1074.

La reparațiile termotehnice 
echipa de întreținere șl in
tervenții, formală din lăcătu
șii loan Furdul, Teodor Po- 
loga șl sudorul Ion Cincă. 
lucrează de zor la moara 
4 A...

Sini la posturi și cei de la 
exploatarea «clapei vechi" 
— șeful do tură Nicolae Mc- 
rișorcanu și operatorii luliu 
Andras, Nicolae Drăghici șl 
Nicolae Timofti, toft turbl- 
nișli cu experiență.

...Bela Reis, este șăi de 
tură la cazane, aceeași eta
pă... De asemenea, operato
rii Slelan Papp, frații Ion și 
Aurel Ilu, cu toții comuniști.

...Ar li păcat să-i uităm pe 
cei de la combustibil — me
canicii benzilor 1-6 Bmanoil 
Râscol și Petru Biro și pe cei 
care au lucrat toată noaptea 
afară — greilerișlli Dumitru 
Bordcianu, Ion Mărcuș și Va
sile Moiș, cu toții sub supra
vegherea șefului dc tură, 
Ion Maier și... mulfi alții. 
Foarte mulfi alții...

Iuliu POPA,
corespondent

din subredacția Vulcan

Cu încredere în viitor, 
cu hotărîrea de a dobîndi 

noi succese
In sala sporturilor din Pe

trila. împodobită sărbătoreș
te, s-au Întâlnit pentru a pe
trece împreună noaptea reve
lionului, 220 de salariat! ai 
minei Petrila, împreună cu 
familiile lor.

Printre participant! am dis
tins pe șefii de brigadă Ioan 
Apostol de la sectorul III, Slc- 
lian Mafiei, dc la sectorul 
IV, și Vasile Grăsuc, de la sec
torul V. care, in cursul anu
lui 1973. au obținut rezulta
te deosebite în producție. E- 
rau prezenți, de asemenea, 
maistrul miner Mircea Le- 
haci, artificierul Ion Călușe- 
ru, minerul Ștefan Andrei, 
secretarul de partid de la 
sectorul I, lăcătușii loan Pcnu, 
Rudolf Kozma și mulți alții.

Participanții la sărbătorirea 
Revelionului au ascultat cu 
atenție și emoție cuvîntarea 
secretarului, general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. rostită la posturi
le dc radio și televiziune cu 
prilejul Anului Nou 1974, în
demn Insuflețitor spre noi 
succese în toate domeniile de 
activitate în noul an.

Tovarășul Ioan Cherecheș, 
secretarul comitetului do par
tid și ing. Aurel Mareș, din 
partea comitetului oamenilor 
muncii de la mina Petrila, au 
felicitat pe participant! pen
tru succesele obținute și le-au 
urat spor la muncă, sănătate

și satisfacții depline în noul 
an.

Un grup de artiști amatori 
ai clubului au prezentat apoi 
„Plugușorul mineresc" șl ră
vașe de Anul Nou.

Revelionul minerilor Petri- 
lei s-a desfășurat într-o am
bianță sărbătorească, de ve
selie, optimism și încredere. 
Din inimile tuturor minerilor, 
tehnicienilor și inginerilor s-a 
reafirmat cu acest prilej, în
că o dată, dorința lor de a 
cinsti în anul 1974, așa cum 
se cuvine, prin noi succese în 
producție cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării patri
ei și Congresul al Xl-lea al 
P.C.R.

Tinerii dc la Petrila au 
sărbătorit Revelionul la clu
bul sindicatelor din localitate.

E. STRIKBERGER, 
corespondent din subredacția 

Petrila

Cu gînduri

La Maternitatea din Lupeni

Cinci „sosiri", 
cinci omuleți

Ultimul schimb aL anuhi 
1973. Ambianța d/ntotdeau- 
na a câpălat In noaptea a- 
ceasta de An Nou un „iz‘ 
sărbătoresc, solemn, chiar șt 
în saloanele maternității din 
Lupeni, pe coridoare, în Ca
mera de gardă. Calmul, În
fiorat lăuntric de emoția aș
teptării, a lost tulburat in 
primele 20 de minute ale a- 
nulul 1974 de „salutul" unui 
OM care a Intrat In lume... 
Este fiul Marioarei Oprișa 
din Uricani. Soților Oprișa, 
noul an le-a adus cel mai 
minunat dar, dorit cu ardoa
re : un băiețel a cărui mamă, 
are puterea să șoptească: 
„Noul an ? Să ne aducă bu
curie, să lie pace, să-mi pot 
crește copilul, să-l văd ma
re".

...Ora 2,00. O pacientă nu 
s-a simțit bine In ultimul 
timp. Dar în această noapte, 
se lupta din răsputeri pentru 
a supraviețui. După Interven
ția chirurgicală, femeia zlm-

bise din nou Jncrezdtoa^ 
vieții.

...L. A. șl-a dorit mult de 
tot un copil. După îndelunga
te îngrijiri medicale, în 
noaptea clnd tiecare minut 
este trăit cu emoție șl nerăb
dare, în locul paharului cu 
șampanie, a „sorbit' un țipăt 
care pentru ca, însemna to
tul — era urarea „La mulți 
anii’ a fetiței căreia l-a dat 
viațd.

In noaptea despărțirii (cu 
bucurie dar șl cu regrete du
pă amintiri șl împliniri) de 
anul 1973, echipa de servi
ciu de la Maternitatea din 
Lupeni formată din asistente
le Aurora Todlrică, Mariana 
Meinbard, moașa Lenuta Io- 
nașcu șl medicul Viorel Mo- 
raru, au avut, împreună cu 
fericitele mame, cinci „inlll- 
niri" cu cinci omuleți, veniți 
să umple cu bucurie suflete
le părinților șl casele In ca
re au Intrat odată cu tînârul 
'74.

M. VIOREL

înaripate și surisul pe buze

numeroșii part fa
Revelion am putut 

pe brigadierii 
Grădinarii și Je- 

Inică Năst ase, mulși 
tru Mardare și Cvumuumi 
Râgan, electricianul Constan- I 
lin Udrescu, lăcătușii Tudor * 
Roșu, Cornel Milea, Ioan To
ma și mulfi alții care petre
ceau o noapte de neuitat îm
preună cu i ~ 
ier, directorul minei, Miiuță 
Rugină, secretarul comilelu-

Cu elanul și
(Urmare din pag. 1)

optimismul caracteristice tinereții
I

ple de neuitat im- i
ing. Carol Schre- I
... .... n

i
i
i
i
i
i

I.
I lui de partid, Ioan Moldovan,
• președintele sindicatului. Pe- 
Itru Pușcaș și Gheorghe Go- 

leanu, secretari ai comitete
lor L'.T.C. orășenești și din

| cadrul minei.
Veselia, dansul și buna 

c de 
cinste pinâ în zori de zi, con- 
firmînd că minerii Uricaniu- 
lui au pășit cu optimism în 
Noul An 1974.

Ilic COANDRAȘ, 
E.M. Uricani

I dispoziție au fost la ioc
I cinste pînă in zori de zi,

I
II

ii revine sarcina de a susține 
recitaiul de muzică distractivă 
i>a cum cere t radii ia sărbăto
ri; ii Anului Nou.

O vie animalic se creează la 
sosirea urătorilor. Este un grup 
de 10 pionieri de la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani care, sub 
îndrumarea profesoarei luliana 
Pop, a venit să ureze tinerilor 
după datină. Copiii cu iefele 
îmbujorate sini cuprinși de e- 
mofie. In sală se face li
niște deplină. Sini rostite cu
vinte frumoase la adresa parti
dului, la eforturile minerilor 
din Valea Jiului, ale întregului 
tineret. In final pionierii urea
ză tuturor participanților tra
diționalul „La mulți ani", fiind 
răsplătiți cu aplauze și daruri

din partea organizatorilor reve
lionului.

Minutele se scurg cu repezi
ciune. Mai sini cîteva clipe pi
nâ la „cumpăna anilor". Emo
țiile se amplifică. Respect ind 
datina străbună tinerii iși um
plu paharele. Tovarășul Nico
lae Haneș, prim-secretar al Co
mitetului municipal U.T.C., ie- 
licită cu căldură tineretul Văii 
Jiului pentru realizările obținu
te in 1973. Tinerii Gheorghe 
Biro de la Preparația Petrila, 
Tiberiu Boncina de la I.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, Iuliu Aldea 
de la I.M.P. și Petru Anghel de 
la Grupul de șantiere al T.C.H. 
toți cei prezenli se îmbrățișează 
reciproc, urîndu-și multă sănă
tate și fericire.

Se sting luminile. Jocul arti
ficiilor din pomul de iarnă cre

ează un cadru feeric. Se cioc
nesc pahare, se intonează din 
zeci de piepturi tradiționalul 
„La mulți ani".

Se anunță apoi «tombola re
velionului", moment de atracție 
deosebită. Sini expuse peste 50 
de obiecte : sticle de șampanie, 
bibelouri, iar premiul cel ma
rc... un purceluș care iși face 
prezența în fața orchestrei.

A sosit și momentul tragerii 
la tombolă. Acest moment slîr- 
neșle, din ce in ce mai multă 
animație. Toate obiectele expu
se intră în posesia parlicipan- 
filor la revelion.

In mijlocul tinerilor au sosit 
și tovarășii Gheorghe Feier și 
Vasile Oros, secretari ai comi
tetului municipal de partid ca
re au venit să-i ielicile pc ti
neri și să ie ureze, noi succese.

Spre dimineață se alcătuiește 
juriul pentru desemnarea celei 
mai frumoase tete — „Miss Re
velion '74". Se fac investigații. 
Se confruntă păreri. Titlul de 
„Miss Revelion 1974’ revine ti
nerei uleciste Viorica Csek, 
studentă anul I la subingineri 
de la I.M.P., căreia i se inmi- 
nează banderola cu inscripția, 
un premiu și trei garoafe roșii. 
Miss '74 mulțumește juriului și 
invită Ia un dans al frumuseții 
pe toți tinerii.

Dansul, antrenul, buna dispo
ziție au continuat pînă în zori. 
Tirziu, tinerii au plecat acasă 
cu amintirea că au petrecut un 
revelion frumos, așa cum știu 
ei să-l organizeze. Dar nu îna
inte de a se prinde cu toții în 
ritmul „Periniței", tradiționalul 
dans al dimineții.

La restaurantul ,.Parîngul“ 
din Petroșani au petrecut re
velionul împreună cu famili
ile lor peste 100 de mineri de 
la minele Livezeni și Dîlja, 
Aninoasa și Petrila. Totul în 
jur era încîntător. Bradul 
împodobit ce revărsa scînteieri 
de argint, feeria de lumini 
multicolore, mesele lungi în
cărcate cu tot felul de bună
tăți îndemnau la petrecere, la 
bucurie. Pretutindeni dom
nea atmosfera sărbătorească. 
Cele 12 bătăi ale ceasornicu
lui i-au găsit pe toți aceștia 
rostind un cuvînt de rămas 
bun pentru anul care a trecut, 
un cuvînt de bun sosit Anu
lui Nou.; In aceste clipe de 
interferență a trecutului cu 
viitorul, i-am cunoscut pe 
Floca Dumitru, tehnician cu 
protecția muncii laolaltă cu 
George Casian, maistru mi
ner la sectorul III, ambii de 
la E. M. Dîlja, ciocnind paha
re cu vin rubiniu, discutînd 
cu aprindere despre planurile 
și perspectiva anului nou. Pe
fețele lor se citea încrederea 
și 
pentru 
oaspetele 
cu cită
ruit ei muncii, bucuriei ple-

optimismul, 
cîteva 

lor, 
pasiune

Devenind 
momente 

am 
s-au

aflat 
dă-

nare pentru întregirea roade
lor anului trecut.

In clinchetul paharelor, 
cu gînduri înaripate și cu zim- 
betul pe buze, maiștrii electro 
mecanici Iosif Ember, Ștefan 
Tomuș, din sectorul Vil al 
E. M. Dîlja, împreună cu In
ginerul Ioan Țipțer de la 
E. M. Aninoasa se felicitau 
și se îmbrățișau reciproc. 
Pentru acest an ei s-au an
gajat să-și îndeplinească e- 
xemplar sarcinile de plan.

Au întîmpinat noul an îm
preună și artificierul Dumi
tru Ursache de la sectorul 
VIII aeraj al E. M. Dîlja pre
cum și Vasile Popa, miner din 
sectorul III al E. M. Aninoa
sa. Adresîndu-i acestuia din 
urmă întrebarea ce anume 
și-a propus pentru noul an, 
am aflat dorința colectivului 
de mineri al acestui sector 
de a realiza în fiecare lună în 
anul care am pășit randamen
te tot mai înalte, de a extrage 
lunar 150 de tone de cărbune 
peste prevederile planului, de 
a încheia bilanțul anului 
1974 cu o lună de zile mai de
vreme.

Mult aplaudate de cei pre- 
zenți au fost melodiile de mu
zică ușoară și populară inter

pretate de tînăra șl îndrăgita 
solistă Mia Stroia șl de talen
tata mesageră a melosului 
popular din părțile locului Ma
riana lacobescu de la Casa de 
cultură din Uricani care a de
lectat pe participant! cu un 
buchet din cele mai frumoa
se melodii populare din fol
clorul Vfill Jiului.

A contribuit la reușita re
velionului șl orchestra condu
să de Dezideriu Munteanu 
și solistul vocal Ladislau 
Sinck.

Merită a fl relevată buna și 
prompta servire asigurată de 
către personalul restaurantu
lui — bucătarii Constantlr 
Dochițu, Virginia Ocoș. os
pătarii loan Boroș, Rozalia 
Popa. Dorica Score!, Ana Ar- 
gintaru și Dumitru Ghlțan 
responsabilul restaurantului.

In ritmul melodiilor de mu
zică ușoară și populară din
tre care Perinița le-a între
cut pe toate și s-a bucurat, 
după cum era de așteptat, de 
un deosebit succes, veselia a 
continuat pînă cînd zorii pri
mei dimineți a noului an 
s-au ivit zîmbitori.

4 
loan CHIRAȘ

Peste două ore anul '74 
bate la ușă.

Și, ca întotdeauna unele 
surprize vin mai devreme. 
Mai „pică" și musafiri... o- 
miși. Așa se explică apro
vizionarea acestor „întîrzi- 
ați" la magazinul cu auto
servire nr. 18 din Petro
șani. Bine că și în ultimele 
momente se găsesc rezol
vări...

„Iubiții noștri, dragi uteciști, am venit, pionierii cu 
cravatele roșii... și-am venit cu urarea plină dc vise... prin 
porțile viitorului larg deschise... și-am venit cu inimile pli
ne de dor și iubire ca să vă urăm sănătate, mulți ani și fe
ricire... pentru-ai noștri mineri de frunte, feți frumoși ce 
sfarmă-munte... ce pătrund zilnic în mină și scot aurul ne
gru la lumină...

...Aho, aho !
Urarea pionierilor de la Școala generală nr. 4 din Pe

troșani, care au venit cu plugușorul la revelionul fraților 
lor mai mari, U.T.C.-iștii, a impresionat întreaga sală de 
dans a Casei de cultură...

Este momentul cînd 
1973 iși batea ultimul 
său tic-tac iar 1974 
face să i se simtă 
pulsația tot mai in
tens. La confluența 
dintre ani, așa cum 
de milenii se obișnu
iește, fiecare întîm- 
pinâ Noul /\n la ma
sa îmbelșugată a Re
velionului, plin de 
optimism și voie bu
nă. Este o datină stră
bună și totuși nouă 
în care regăsim, de 
fiecare dată, prospe
țime, vervă și bună 
dispoziție.

In sala de dans a 
Casei de cultură din 
Petroșani, gătită în- 
tr-un decor sărbăto
resc, și-au dat întâl
nire tineri din toată 
Valea Jiului. La o 
masă mare zărim un 
grup de tineri mineri 
de la E.M. Aninoasa

și Petrila. Le-am a- 
dresat aceeași între
bare : „Cu cc gînduri 
ați întâmpinat noul 
an ?“

Virgil Cîrța, miner 
E.M. Petrila : „Aș 
vrea să fie un an bun

rul nostru, Un an in 
care să mă realizez 
profesional și împre
ună cu Irina (soția 
lui n.n.) să avem un 
cămin fericit".

Gheorghe Biro, in
giner la Preparația

DIALOG DESPRE OZUIHI

pentru noi toți, pen
tru mine și colegii 
mei. Personal îmi 
doresc admiterea la 
I.M.P. — secția sera
lă".

Petru Lăban, mi
ner E.M. /Aninoasa : 
„Doresc să fie un an 
plin de satisfacții 
pentru minerii Văii 
Jiului, pentru popo-

cărbunelui Petrila: 
„In noul an ? Rezol
varea tuturor proble
melor restante și a- 
firmarea mea mai 
plenară ca tânăr ca
dru tehnic. La fel îmi 
doresc, căsătoria cu 
prietena mea Bertha".

Eugen Lupa, lăcă
tuș mecanic, E.M. A- 
ninoasa : „1974 va fi

pentru mine un an 
mai deosebit. lini voi 
întemeia un cămin 
care mi-1 doresc fe
ricit. Aș vrea să fie 
un an rodnic pentru 

noi toți, un an plin de 
bucurii".

La o altă masă am 
zărit cițiva tineri mi
neri de la E.M. Dilja 
și Livezeni. Aceeași 
întrebare am adresa- 
sat-o și lui Carol Alb 
— mecanic la mași
na de extracție — de 
la E.M. Livezeni : 
„îmi doresc mal mul
te : să termin liceul, 
să am mereu un că
min fericit, după Ra
du (3 ani) să avem 
o fetiță și s-o cheme 
Anca, sănătate, feri
cire și, ce altceva dc- 
cît, tot ce-i mai bun 
și mai frumos..."

b-uM.
în ultuna.

a lui ’73
— Cine mai pleacă in 

cursă în această noapte ? 
Dispecerul Gheorghe Gruia 
privește diagrama :

— Acum, ultimii vor fi 
șoferii Ion Rîșnoveanu, Zol- 
tan Moldovan, Sever Mi- 
clea și Gheorghe Olteanu. Un 
șofer, în schimb, care cu 
toate că e liber azi, a venit 
să ne ajute. E unul din cei 
mai destoinici: Șofronie U- 
drea la care chiar peste cî
teva momente îi voi „da 
plecarea" spre Uricani. Șo
ferul Udrea și dispecerul 
Gruia și-au dat mîinile, noi 
am surprins momentul și 
le-am urat „La mulți ani!“

La Liceul de cultură generală din Petroșani, atmosferă ti
nerească, plină de voioșie.

Le-am solicitat cîteva gînduri.
Prof. ION BUTULESCU — îndrumător cu munca .U.T.C.: 

„Un an de prosperitate, de împlinire totală pentru elevii 
noștri, pentru colegii mei, pentru întreaga'noastră națiune.

CRISTINA CIOATA — elevă anul IV A : „E un an impor
tant pentru mine. Aș vrea să intru la Comerțul Exterior...

Prof. GHEORGHE POP — dirigintele anului IV B : „îmi 
doresc o promoție integralistă care să ia admiterea în invă- 
țăminlul superior".

OVIDIU RUȘESCU — elev anul IV A : „Să fie un an plin 
de satisfacții, împliniri și bucurii pentru toți colegii mei. Din 
'74 aș vrea să fiu student.

Instantanee realizate de : 
Vasile MOLODEȚ, 
Ion LICIU

Semne bune
anul are !...

1 ianuarie 1974 ora 4,15. Medicul de gardă de 
la maternitatea din Petroșani nu ne-a putut pri
mi. Era in sala de nașteri... Ora 5,15. Medicul de 
gardă nu ne-a putut primi. Ora 9,15. Medicul de 
gardă Dragoș Marinaș ne-a întîmpinat cu... „Sem
ne bune anul are Medicul do gardă Matilda 
Bara, mi-a lăsat, la ora 8, cind am făcut schim
bul de gărzi, trei noi născuți : un băiat de 3 780 
grame la ora 0,26 (mama Pall-Bath Ghlzela) o fe
tiță de 3 770 grame la ora 4,35 (mama Emilia 
Martin) și încă un băiat de 3 350 grame la ora 
5,40 (mama Eva Drăgănesc), Toți au sosit pe 
lume sănătoși. Mamele, de asemenea, se simt 
bine...

li
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i se acoi-de. In continuare, 
cea mai marc atenție pentru 
aplicarea creatoare a progra
mului de lucru introdus cu 
două luni in urmă. Avantaje
le reale ale noului program 
s-au reflectat încă din pri
ma zi de muncă prin crește
rea producției do cărbune cu 
peste 5000 de tone, at-îngîn- 
du-se un nivel al roaliZârilor 
neînscris pînă atunci pe grai-.- 
cele exploatărilor 
Ne revine sarcina 
răspundere dc a 
prevederile acestui 
de a valorifica pe deplin 
periența dobîndită. de a 
însuși 
Iul de muncă învățat de 
conducerea de partid și 
stat, de a consulta comuniștii, 
masele de oameni ai muncii 
în towte problemele astfel in
cit «ă se asigure preîntimpi- 
narea neajunsurilor, elimi
narea lipsurilor și. printr-o 
participare activă, largă. la 
conducerea și rezolvarea pro
blemelor colectivelor de sala- 
riați să se obțină rezultate 
dintre cele mai bune, pe mă
sura bogatei tradiții de mun
că a munâcipiului. Acest de
ziderat impune organelor și 
organizațiilor dc partid, comi
tetelor oamenilor muncii, or
ganelor și organizațiilor de 
sindicat și ale U.T.C., tuturor 
cadrelor cu funcții de răs
pundere să cunoască întreaga 
realitate în sferele unde mun
cesc, să desfășoare o action la
te creatoare, văzută în pers
pectiva ei. 
formalism,

Trebuie 
în lumina 
privește dezvoltarea bazei e- 
nergetice, a industriei extrac-

miniere 
de maro 
consolida 
program, 

ex- 
ne 

:i aplica, zi de zi. sti
la 

de

eliberată de orice 
eficientă, 
să remarcăm 
reorien tării în

câ.
ce

live bazinului nostru îi revine 
sarcina mobilizatoare dc n 
participa și mai activ la cre.ș 
terra potențialului energetic 
al țării. In acest sens, trebuie 
evidențiate șl pu<-.» în valoare, 
încă din acest an. noi și im
portante capacități de pro
ducție pentru a asigura ca 
intr-o perioadă relativ scurtă. 
Wile.: Jiului să contribuie la 
potențialul energetic al țârii 
cu 15-17 milioane tone dc 
cărbune po an. Am înregis
trat începuturi promițătoare 
in aceasta direcție. încă din 
anul Cruro a trecut s-au între
prins âcțiună si s-au aplicat 
măsuri caro să conducă la 
creșterea capacităților de 
producție la toate exploatările 
miniere. Ne referim la intro
ducerea unor utilaje de ma
re randament, de marc com
plexitate si tehnicitate con
struite p< plan local, ca și la 
începuturile de mecanizare a 
susținerii în stratul 3. strat 
care cantonează mai mult dc 
jumătate din rezervele Văii 
Jiului. Complexele de mecani
zare a susținerii, construite 
pc plan local, sau achiziționate 
din import, vor trebui extin
se și în abatajele frontale do 
la Aninoasa, Lupeni, Petri
la și chiar Vulcan. Această 
măsură, căreia i se vor adău
ga numeroase alto măsuri și 
inițiative ale fiecărei exploa
tări va aduce o substanțială 
creștere a producției dc căr
bune, contribuindu-se astfel 
la înfăptuirea sarcinilor pe 
care conducerea de partid și 
de stat le-a pus în fața colec
tivelor dc mineri din munici
piul nostru.

Sarcini mobilizatore revin 
și in domeniul investițiilor. 
In anul 1975 vor trebui sâ 
intre în funcțiune obiective 
de mare însemnătate, la care

se lucrează intens, cum sini 
cele pentru modernizarea și 
creșterea capacităților dc pro
ducție dc la preparația Lu
peni. I. F. A. „Vîscoza", în
treprinderea de utilaj minier 
Petroșani, sau obiective cure 
vor fi atacate în acest an. Es
te vorba, în primul rînd, de 
execuția spitalului cu 700 dc 
paturi ce se va construi în 
Petroșani, obiectiv căruia va 
trebui să i se acorde o aten
ție deosebită, ca și de cele 
peste 1220 apartamente pen
tru fanuliiL oamenilor mun
cii și alte construcții. Este a- 
devârat câ, pc șantierele dc 
construcții industriale și so- 
cial-cullurale s-au luat mă
suri pentru ca activitatea sâ 
se desfășoare in bune condi- 
țiuni. Cu tonte acestea se im
pune ca încă din primul tri
mestru al anului sâ se reali
zeze 25 la sută din planul a- 
nual dc investiții, si. în con
tinuare să se mențină un ritm 
accelerat dc lucru. Experiența 
constructorilor, 
obținute de aceștia 
lucrări, iar pe linia 
tehnologii dc lucru, 
erele înregistrate privind in
troducerea unor metode £ 
vahsate. rapide ne îndrept; 
tesc să " '
anului 
succes, 
trucții 
men și

recordurile 
la uncie 

noilor 
premi-

a- 
. tă- 

afirmăm că examenele 
1974 vor fi trecute cu 
că obiectivele de cons- 
vor fi predate în ter- 

. vor funcționa la timp 
la parametrii proiectați

Colectivelor dc muncă le 
revin sarcini mobilizatoare și 
in activitatea de economisire 
a combustibililor și energiei 
electrice, a materiilor prime 
și materialelor, a fondurilor 
bănești destinate cheltuielilor 
dc producție pentru îmbună
tățirea considerabilă a indi
catorilor financiari, domeniu 
în care există largi posibili-

tflți di afirmare a inițiative
lor, dc manifestare a spiritu
lui civic, gospodăresc în toate 
întreprinderile și instituțiile

Toate aceste imperative cu 
o ario largă dc răspundere, 
cărora li se adaugă altele, spe
cifice fiecărei întreprinderi și 
instituții, vor trebui să cons
tituie subiecte de adincă ana
liză și dezbatere responsa
bilă in adunările generale alo 
organizațiilor dc partid, dc 
sindicat și U.T.C. încă din pri
ma lună a anului, și, îndeo
sebi, in adunările oamenilor 
muncii ce vor avea loc peste 
puțin timp. Măsurile adop
tate în aceste adunări vor 
trebui aplicate neintîrziat. 
astfel îneît fiecare colectiv să 
înregistreze noi succese în 
activitatea de producție, să 
contribuie efectiv la îmbună
tățirea calitalivă a muncii, la 
îmbogățirea vieții sociale a 
municipiului.

Rocurgînd încâ odată 
rezultatele anului 1973, 
tăm 
mai 
cese. Aceste rezultate, 
sebi cele din ultimele luni ale 
anului, aduc după sine un 
plus de răspundere din par
tea fiecărui comunist, a fiecă
rui salariat și cetățean al mu
nicipiului, în ampla activi
tate creatoare pe care o des
fășurăm pentru perfecționa
rea continuă a producției și a 
muncii, a relațiilor noi, baza
te pe principiile eticii și echi
tății socialiste, de participare 
activă la edificarea noii socie
tăți. societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată.

la 
ară- 

câ ele nu constituie nu- 
garanția unor noi suc- 

îndeo-

Ca in fiecare sfîrșit de an. 
și de data aceasta o parte din 
membrii colectivului Intri - 
prinderii de fire artificiale 
„Vîscoza" din Lupeni și-au a 
dresat unul 
mulți ani I" 
concentrare 
șinilo can' 
funcționeze 
care marcau 
ani. In șalopete de lucru ci au 
sărbătorit prin muncă înche
ierea unui an deosebit de bo 
gat în realizări, an cu activi
tate economică de eficiență 
sporită.

Activitatea productivă a 
continuat și in schimbul ur 
mălor. in cel dinții schimb a) 
anului '74. Ijfl secția fire, sec
ția cu pondere de bază a în
treprinderii unde munca si 
desfășoară in ..foc continuu", 
procesul tehnologic fiind dic
tat de procesele chimice care 
nu suportă întreruperi în timp 
prin care iau naștere firele ar
tificiale. muncitorii și tehnici
enii secției au fost prezenți cu 
toții la datorie.

Cum au muncit filatorii, o- 
peratorii chimiști. toți ceilalți 
membrii ai colectivului în a- 
cest prim schimb al anului am 
aflat la sfirșitul schimbului. 
Din relatarea ofițerului dc 
serviciu. Constantin Ignat : 
planul dc fire viscoză al celui 
dinții schimb al anului a fost 
integral îndeplinit „Mașinile 
funcționează, toate, ireproșa
bil și în schimbul II. ne spune 
maistrul șef de schimb la sec
ția fire, loan Mateescu. Ca re
zultatele anuale să fie bune, 
trebuie ca schimb de schimb, 
zi de zi să existe condiții opti
me pentru ca procesul dc mun
că să se desfășoare normal, 
ceea ce la noi realizează

altuia urarea 
mancvrînd cu 

și siguranță ma
il-au încetat să 

nici in secundele 
trecerea intre

numai prin participarea între
gului colectiv.

Că întregul colectiv pârtiei 
pă la succesele filatorilor, ca
ri? au raportat în anul care s-a 
încheiat în plus față de sarci
nă 6 tone de fire viscoză, ne 
asigură și reușesc să ne con
vingă muncitorii Andrei Vizi 
și Ioan Scrobotă, operatori 
chimiști în secția CS-2. „Pen
tru ca hîrtia dc celuloză să se 
transforme în fire de mătase, 
este nevoie de sulfura de car 
bon. pe care o asigură secția 
noastră", ne spune prunul din 
oi. ..Iar azi, adaugă col de-al 
doilea, alimentarea cu sulfura 
de carbon a fost neîntreruptă 
operatorii chimiști fiind ală
turi de filatori, sprljinindu-i 
nemijlocit în strădaniile lor 
depuse pentru ca demarajul 
în noul an să fie rodnic. Sin 
tem convinși că un rezultat 
pozitiv obținui la început, așa 
cum se întimplă acum la noi. 
va constitui un imbold în ac
tivitatea care o vom desfășu
ra de acum înainte pe întreg 
parcursul anului 1974".

înainte de a ne despărți de 
chimiștii de la „Vîscoza" am 
asistat la raportarea analize
lor de calitate ale probelor de 
produse realizate în primul 
schimb al anului, lată și rezul
tatul analizelor : în schimbul 
I tot ce s-a produs a cores
puns calitativ...

A. HOFFMAN

Ca bătălia cărbunelui să reînceapă

în luminile multicolore
ale gării

O noapte pe care aparen
țele n-o arătau cu nimic de
osebită dc allele. O noapte 
in care luminile multicolore 
păreau să ornamenteze un 
imens pom de iarnă, in care 
garniturile de vagoane se 
succedau în aceeași aluneca
re purtătoare dc rod bogat al 
muncii sau de destine che
mate la felurite întâlniri. O 
noapte in care poate doar li
niștea în care părea că 
cufundase orașul putea 
indice că se petrecea <

i se 
să 

ceva 
neobișnuit, emoționant : tre
cerea intr-un Nou An. prile
jul dintotdeauna al satisfac
ției împlinirilor și al opti
mismului reîmprospătat.

Care vor fi fost gîndurile și 
simțămintele celor care în a- 
cclc clipe solemne ale venirii 
Noului An se găseau la locu
rile lor de muncă, asigurînd 
la fel ca întotdeauna desfă
șurarea normală a traficului 
feroviar ? Ale operatorilor 
regulatori dc circulație Ion 
Hindoreanu, Constantin Mi- 
rescu, Alexandru S&b&u, și 
Gheorghe Fufezan ? Ale șe
fului de tură Constantin Ju- 
manca, ale impiegaților dis- 
pozitori Valentin Mîndruță 
și Ion Blendea sau ale impie
gatului expeditor Vasile Stre- 
hăianu ?

Prin ce vor fi considerat 
că fac o operațiune diferită

de cea repetată dc sute și mii 
de ori în munca dc zi cu zi 
mecanicii Ladlslau Micloș și 
Lavei Revitea cînd la orele 
1,25 și 3 după miezul primei 
nopți a anului 1974 au pus 
in mișcare primele garnituri 
dc marfa și, respectiv, călă
tori în direcția Slmerla ?

încercarea de a pătrunde 
în sufletul și gîndurile unui 
om nu are, desigur, sorți de 
izbîndă. Ceea ce este însă si
gur este faptul că fiecare am 
cei dc mai sus, la fel ca și 
tovarășii lor dc muncă dis
puși în acea noapte pe țoală 
întinderea drumur'lor de fier 
au încercat o scurtă retro
spectivii a ceea ce înseamnă 
un an dc muncă rodnică în
deplinită clipă dc clipă in 
mod exemplar. Că au trăit, 
odată în plus, sentimentul 
major al marilor responsabi
lități care le revin în asigu
rarea unor legături trainice, 
permanente între oameni. în 
însumarea eforturilor Izolate 
in efortul creator al unui în
treg popor. Și nu încape în
doială că tot in acea noapte 
multe gînduri încărcate de 
stimă și recunoștință s-au în
dreptat spre ceferiștii care, 
cu abnegație și modestie. în
deplinesc o muncă de înaltă 
responsabilitate si semnifi
cație socială.

L. FLOREA

Electricienii de la „intervenții

Seara am străbătut străzi
le orașului de la poalele 
Strajei. ale orașului care iși 
are rădăcinile adine implin- 
tate in straturile de cărbu
ne. Animația străzilor, glasu
rile cristaline ale copiilor, 
mulțimea cumpărătorilor 
ne-au determinat să simțim 
puternic bucuria minerilor, 
a familiilor lor. Dar acolo. în 
coasta muntelui, in noaptea 
cînd ceilalți sărbâtoteau re
velionul, oameni au vegheat 
ca toate condițiile să fie a- 
siguratc pentru ca marea bă
tălie din penultimul an al 
cincinalului să consemneze, 
alături de cea din anul 1973. 
incâ o victorie. La sectorul 
III, ing. loan Dăbuleanu, 
ne-a asigurat că încă din pri
mele zile ale anului, sectorul 
va lupta să-și depășească 
planul. In noaptea revelio
nului. artificierul Ioan Nas
ta și minerul Dumitru Dur- 
nea s-au aflat în adîncuri 
veghind ca tovarășilor din 
brigăzile lui Constantin Po
pa. care a dat în 1973 3 000 
tone de cărbune peste plan. 
Ion Sima — cu- 1000 
tone și Nicolae Stoica — cu 
planul îndeplinit, în clinche
tul paharelor prevestitor de 
bucurie, să poată rosti : ..In 
1974. încă 3 000 de tone !“

La orizontul 380. la 235 m 
sub masivul muntos, peri-

metrul sectorului IV a fost 
supravegheat de artificierul 
Constantin Vișan, minerul 
Ion Prisăcaru. electricianul 
C-saba Varga, iar colegii lor 
de la sectorul II — minerul 
Ion Dumitru, artificierul 
Victor Munteanu și electri
cianul Ion Pestrițu —. la 
sfârșitul ultimei ore a anului 
1973, au adresat tuturor băr- 
i-aților curajoși din subtera
nul minei Vulcan, aflati la 
aatorie urarea de sănătate 
și spor in muncă in 1974. La 
suprafața minei, alți oameni 
au fost prezenți la datorie. 
Mecanicii de la puțurile nr. 
8 si. rJ- Noiembrie^* Adrian. 
Bar și Francisc Ileș ascultau 
cu atenție semnalele venite 
din străfundurile muntelui, 
mecanicii de ventilatoar Ni- 
colae Ciuraru, Ion Cristea, 
Bogdan Sabin și mecanicii 
de pompe Ion Bucica și Ni
colae Popa au intimpinat no
ul an Ia locul unde prezența 
lor înseamnă datorie și con
știință.

La sectorul IV. în ultima 
seară a anului 1973. tehnici
anul principal Mihai Con
stantin și maistrul electro
mecanic Ștefan Duncă ne-au 
informat că o nouă combină 
2 K-52 va fi montată pe stra
tul 13. panoul 5 B8, combină 
cu care va lucra brigada lui 
Dumitru Milea. Lăcătușii

Toader Henteș, Constantin 
Costea, Viorel Roșu. loan Bo- 
descu si combainerii Nicolae 
Coșovcanu și Alecu Stratică 
au depus toate eforturile 
pentru ca in 6 ianuarie com
bina să înceapă lupta cu stra
tul de cărbune.

La sectorul 11, lăcătușii 
Dumitru Manea. Vasile Bil- 
dea. Silviu Frățilă, combaini- 
erui Dumitru Bucuri au rea
dus la suprafață, pentru re
parații. combina 2 K-52 din 
stratul 13. Nici la sectorul 
IX munca nu a cunoscut ră 
gaz. Inginerul Petru Costî- 
nas. șeful sectorului, maiștrii 
Dezideriu Jurj, Petru Morar, 
loan Lăsat au îndrumat lu
crările executate de echipa 
lui Aurel Potra — schimba
rea lanțului de la împingă- 
toarele puțului nr. 10, ori
zontului 480. Lăcătușii Gri- 
gore Batir, Carol Nagy și 
ion Ciobănoiu, au reoarat 
lanțul elevator dc la putui 
nr. 4, orizontul 480. Au fost 
spălate conductele de la com- 
prcsoarele din stația nr. 3 de 
către Edmund Dozsa, Dumi
tru Cărășel și Eugen Doica. 
De asemenea, au fost execu
tate revizii electrice la st’il.ia 
trafo, orizontul 555.

Tudor MUCUȚA,
Gheorghe POPESCU, 

corespondenți

La acele ceasuri ale serii, în 
pragul trecerii spre Noul Ăn, 
în tot cursul sărbătoreștii 
nopți a Revelionului, cît și în 
următoarele zile de sărbătoa
re, electricienii din 
de intervenții de la 
Petroșani au fost, cum se mai 
spune...... pe fază". Adică au
fost în permanentă „stare de 
veghe1*, gata oricînd să inter
vină la orice avarie s-ar fi i- 
vit pe rețelele de lumină ce 
duc pînă în casele oamenilor. 
Promptitudinea cu care și-au 
îndeplinit obligațiile de servi
ciu acești meseriași, a fost și 
de această dată revelatoare.

După cum am aflat de la dis
pecerul de serviciu. Aurel An- 
ghcl, echipajele îmbarcate pe 
mașinile de intervenții — ace
le atît de cunoscute camionete 
albăstrii, cu distinctivul sim
bol al breslei lor pe ele. ful
gerul — au fost solicitate pen
tru a remedia deranjamentele 
ivite în diverse locuri. Astfel 
la un apel telefonic primit la 
ora 23,05 în ultima zi a anului 
ce a trecut, electricienii din e- 
chipa condusă de Petru Marcu 
au readus, după numai 20 de 
minute, lumina în locuința lui 
Gheorghe Cojocaru de pe 
strada Viitorului din Petro
șani. In prima zi a Noului An,

echipele
S.D.E.E.

o altă echipă, cea a electrici
anului Ion Buzea a intervenit 
prompt pentru a remedia pe
nele de curent produse la di
ferite instalații.

Și după cum rezultă din re
gistrul de evidentă al inter
vențiilor la avarii. în dreptul 
unei rubrici, care s-ar putea 
ntuni și cea „a datoriei împli
nite", erau trecute „rezolvat" 
lucrările de repunere în sar-

cină a unor obiective aflate în 
perimetrul cartierelor Live- 
zeni, Dărănești, pe strada Ol
tului, la Fabrica de produse 
lactate ș.a.

Deci, un călduros „La mulți 
ani 1“ și un gînd bun pentru 
cei care și-au petrecut în goa
na mașinilor, între două ava
rii, trecerea în Noul An...

I. N.

In fața cuptoarelor cu pîine
La ceasuri tîrzii din noaptea 

de 1 spre 2 ianuarie a. c., în 
zumzetul monoton al eleva
toarelor de frămîntat alua
tul și al cuptoarelor electrice 
rotative, 5 semeni de-ai noștri 
îmbrăcați in halate albe, cu 
fața îmbrobodită de sudoare, 
plămădeau după un ritual 
vechi de milenii — și totuși 
de o actualitate cotidiană — 
acel ceva indispensabil me
selor : pîinea.

Erau oameni din formația 
de serviciu de la secția Pe
troșani a întreprinderii de mo- 
rărit și panificație, prezenți 
acolo, în decorul imaculat al 
procesului de fabricare al pli
nii, pentru a asigura consu
mului curent al populației 
binecunoscutul rod al îndelet
nicirii lor. Conduși de șeful 
de brigadă, cocătorul loan 
Păducel, lucrătorii Nicolae Ră- 
țoi, loan Ștefan. Speranța

Vătuiu și Silviu Mehedințea- 
nu. au „rumenit" pentru a do
ua zi 2 500 kg pîine, dintre care 
1500 kg albă, pîine care în di
mineața următoare a hiat 
drumul centrelor de desface
re.

Pentru ei, cei cinci bru
tari. urări de succese în activi
tate în noul an, dorindu-le 
— și la rîndul nostru do- 
rindu-ne — numai „șarje" de 
pîine de calitate...
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SPOR T ™ S f* O R T
Considerațiuni pe marginea comportării Jiului 

în turul campionatului diviziei A de fotbal, ediția 1973—1974

Multi ani. la volan !
Pentru cei care asigură 

transportul populației, dintot
deauna este o tradiție, sărbă
torirea Anului Nou la volan. 
1974 a lost primit în... viteză 
de șoferul Grigore Ghimlș, 
ca*e făcea ultima cursă nor
mată spre Uricani la ora 0,30. 
La aceeași oră și-au Uiat „La 
mulfl ani" cu un semnal al 
farurilor, tovarășii de muncă 
ai lui Ghimiș, Pantelimon Ba
ban, Alexandru Man și toți 
cei aflafi pe traseu, rămași... 
„nedespărliti" de autobuzele 
lor.

■ In dimineața Noului An, 
cînd perinita era în toi, au 
pornit în prima cursă a anu
lui șoferii Nicolae Bodea, 
Victor Drăghici, Alfred Gro- 
mesz, Denes Vass, Teodor Pop, 
Pamfiî Man, Nister Popescu. 
Clement Marian, Carol Ba- 
nyai, purtînd călătorii pe a- 
aeleași drumuri ca și... c.nui 
trecut. Acestora le-au luat 
locul în schimbul 11 colegii 
lor Carol Blro, Ion Marin, ion 
Butnariuc, și multi alții, aare

au cinsti! prin muncă, sărbă
toarea.

Alături de 'șoferi, au lost 
taxatoarele, echipele de re
vizori și meșteri mecanici. 
Petru Mara, cu autoatelierul 
mobil, a avut de lucru și în 
prima zi a anului ca de obi
cei.

Revizorii de la gara/ui din 
Petroșani — Ion Linguricl șl 
Marius Ermoiu, echipele de 
mecanici conduse de maistrul 
Gheorghe Popa, Adalbert Ver- 
șanski, Iosif Haidu, Vasile 
Fekete, Virgil Filip, au avut 
o zi de lucru obișnuită. Nu
mai că, pentru el și pentru 
ceilalți oameni de la volan 
heamlntifi, această zi a fost 
presărată cu urale de fericire 
și bucurii, spuse în fugă, 
calde slrîngeri de mînă. 
dăugăm la toate uratele încâ 
una — tuturor șoferilor, 
conicilor, taxatoarelor, ___
zorilor mecanici, care au in
trat în ’74 „la volan" sau în 
atelier — MULȚI ANI FERI
CIȚI I

cu
A-

me- 
revi-

I. FIERARU

„DOI PE UN BALANSOAR"

Pentru susținătorii Jiului, e- 
diția 1973/1974 a campionatului 
de fotbal a inceput cu o dezi
luzie prin pierderea unui 
punct pe teren propriu in me
ciul cu „U" Craiova. Prin re
zultatele ulterioare obținute 
de craioveni in deplasări s-a 
văzut că de fapt acel rezultat 
de egalitate nu era chiar atit 
de rău.'

Deziluziile mai îndreptățite 
au urmat insă după aceea și 
anume ; în meciul de la Reși
ța. prin proporțiile scorului, 
dar mai ales la Petroșani, con
tra F.C. Constanța, meci pier
dut ia limită (1—0 min. 76), 
rezultat care a împins echipa 
pe ultimul loc. Au urmat apoi 
două infringeri in deplasare, 
ceea ce a făcut ca, deși au fost 
ciștigate puncte în meciurile 
cu F.C. Argeș și Sp. Sruden- 
țesc, să nu se mai poată pără
si locul 18 decit în etapa a 
VIII-a prin victoria clară asu
pra Rapidului. După aceasta, 
meciurile s-au succedat apoi 
cu rezultate mai mult sau mai 
puțin normale : victorii acasă 
(excepție, egalul cu Steaua, și 
infringeri in deplasare (excep
ție, victoria Ia „U" Cluj) și. 
astfel, turul s-a încheiat fi- 
xind Jiul pe un onorabil loc 9 
în clasament.

In privința infrîngcrilor în 
deplasare la limită cu goluri 
înscrise in 
(82. 83, 86) 
scris mult, 
tea sin t in 
torate lipsei d< 
necesară, a unei 
speranțe că nu se mai poate 
întîmpla nimic in aceste ultime 
minute. Demobilizare care de 
trei ori a dus la pierderea me
ciurilor și, deci, la pierderea 
a trei puncte. De fapt, in a- 
ceeași categorie a lipsei de 
concentrare, trebuie încadrate 
și jocurile de la Timișoara și 
Brașov, pierdute cu 1—0 prin 
goluri marcate în minutele 6

ultimele minute 
s-a vorbit și s-a 

Indiscutabil, aces 
mare măsură da 

concentrare 
nepermise

.și, respectiv, 3. Deci cinci me
ciuri in deplasare și unul aca
să s-au pierdut la diferență 
de un gol.

Dacă facem abstracție că go
lurile s-au primit în ultimele 
sau in primele minute, trebu
ie să recunoaștem insă că este 
admisibil ca o apărare să fa
că o greșeală într-un meci din 
care să primească un goi. mai 
ales în deplasare. Dar tot a.șa 
dc normal este câ și apărările 
adverse să fi făcut aceste mi
nime greșeli pe care înainta
rea Jiului ar fi trebuit să le 
valorifice, dacă nu în toate ce
le 6, cel puțin in 2-3 meciuri. 
Iată deci că ajungem la con
cluzia câ vinovății principali 
sînt înaintașii care nu ai fost 
in stare să marcheze nici un 
gol în aceste 5 meciuri pierdu 
te cu 1—0. cu atît mai mult 
cu cit și-au creat ocazii foarte 
bune la toate aceste meciuri, 
in special la ce] cu Dinamo 
București.

Rezultatele mai slabe de la 
începutul campionatului își au 
și explicații obiective prin fap
tul că echipa a fost preluată 
cu puțin timp înainte dc înce
perea campionatului de antre
norul Traian Ivănescu.

Desigur, in aceste 
antrenorul nu 
necesar să 
teze asupra 
posibilităților 
re dispunea și 
avut timpul suficient pentru a 
imprima echipei sistemul ue 
joc pe carc-1 preconiza. La a- 
ceasta s-a mai adăugat și fap
tul că primele trei jocuri au 
fost programate cu echipe care 
s-au dovedit ulterior a f. în 
formă foarte bună. Cu toate 
acestea, se pare că s-au mai 
făcut si unele erori care puteau 
fi evitate. Cu un plus de 
tact ar fi trebuit asigurată 
prezența în echipă în prime
le trei etape a lui Georgescu 
și ar fi trebuit evitate experi-

cnțelc inutile care au constat 
in utilizarea unor jucători do 
valoare modestă ca Sioian și 
Grama. Este aproape sigur că 
în aceste condiții Jiul ar fi în
registrat alt debut în campio
nat.

Antrenorul Ivănoscu decla
ra intr-un interviu dat Sportu 
lui că -.a împăcat bătrînii cu 
tinerii" din sinul echipei. E 
bine, și, intr-adevăr, avem în 
prezent un just echilibru în
tre jucătorii tineri și cei ex
perimentați, echilibru asemă
nător celui pe care l-a avut 
U.T.A. în anii trecuți și care 
i-a adus atîtea succese

Se pare însă că s-a renun
țat totuși prea u>or la aportul 
jucătorilor Naidin. bun ri pe 
postul de fundaș •xiremă 
s’.ingă cu un foarte bun joc de 
cap : Cotormam, cu o avansa
tă tehnică individuală, despre 
care la data do 11 IV 1973, du
pă excelentul joc realizat con
tra echipei U.T.A. (5—1). 
Sportul scria Cotormani a fă
cut risipă de energie și a ali
mentat in permanență cu

din linia 
din acești 

doi jucători ar îi dat un ran
dament superior celui dat de 
Stoian.

In echipa etapei au figurat: 
Libardi (et. 8) și Mulțescu (et. 
11), iar în echipa campionatu
lui a figurat Mulțescu, după 
etapele 8 și 9. Din acest lot de 
bază, cu excepția lui Stoian. 
toți au dat satisfacție, au mun
cit totdeauna pentru victorie 
și au dovedit calitățile necesa
re unor jucători de divizia A 
meritînd felicitări. De remar
cat ar fi comportările foarte 
promițătoare ale celor toi ti
neri promovai.) Nițu Stoi- 
chiță, precum și a lui Mihala- 
che, in cele două meciuri sus
ținute. Ion Gabriel, eu 16 go
luri primite in 16 meciuri, es
te clasat pe locul 3 intre por
tarii de divizia A. Mulțescu es 
te golgeterul echipei cu 9 go
luri și al 9-lea în divizia A.

Suspendați : Stocker 3 eta
pe : Nagy, Sclymeși. Dodu, Li
bardi cite o etapă.

Jiul a realizat 17 puncte, cu

mingi utile colegii 
ofensivă". Oricare

unul mai puțin decît cele ce 
ar rezulta din meciurile dis
putate pe teren propriu, obiec
tiv țintit de orice echipă care 
dorește a se afla la mijlocul 
clasamentului. S-a clasat pe 
locul 8 ca număr de victorii ; 
pe locul 8 ca număr de înfrîn- 
geri, pe locul 7 la goluri date 
și pe locul 4 la goluri primite.

Apare acum o întrebare fi
rească : ce se va întîmpla în 
retur ?

Dacă in anul acesta numă
rul echipelor participante la 
campionat au crescut cu două, 
posibilitatea de a retrograda a 
crescut cu 50 la sută (de la 2 
la 3 echipe). Trebuie să ne aș
teptăm la meciuri disputate 
cu o extraordinară risipă de 
energie, la revirimente neaș
teptate la unele echipe din 
partea do jos a clasamentului, 
fapte care vor face greu de 
cucerit punctele acasă și
proape imposibil de a aduce 
puncte din deplasare.

Conducerea și susținătorii 
.Jiului trebuie să aibă in vede
re că în primele trei meciuri

au adversari de valoare și s-ar 
părea că nu ar trebui să alar
meze și sâ demobilizeze pe ju
cători faptul dacă după meciu
rile de la Craiova și Constan
ta echipa va pierde cîlsva lo
curi în clasament. Vor veni a- 
poi meciuri cu posibilități de 
victorii care să readucă ochi 
pa în locul cuvenit.

In prezent echipa e bine su
dată, nu mai este cazul de ex
perimentări. Să sperăm deci 
că va fi scutită de indisponibi
lități în care scop jucătorii 
trebuie să-și manifeste voința 
pentru eliminarea indiscioli- 
nei în joc prin abateri și pro 
teste inutile care aduc după 
ele cartonașe galbene si apoi, 
suspendări.

In așteptarea returulu 
ne mai rămîne decît sa
succes in ocuparea „obîșnui- 
tului" loc mijlociu în clasa
ment și in realizarea mai pu
țin obișnuitului obiectiv de a 
cuceri Cupa României — țel 
care are reale posibilități de 
a fi atins.

loan BOGDAN

Piesa lui William Gibson a 
făcut o frumoasă carieră sce
nică, fiind reprezentată pe 
toate meridianele lumii. La noi 
rămîne memorabil spectacolul 
Teatrului Mic, avînd ca prota
goniști pe Leopoldina Bălănu
ță și Victor Rebengiuc. „Doi 
pe un balansoar1* este una 
dintre cele mai edificatoare 
opere dramatice inspirate din 
angoasele caracteristice ' 
occidentale 
Sentimentul 
o adevărată 
turgia Occidentului.
du-se de la niște realități in
contestabile, proflund legate 
de conștiința omului rătăcit 
în deșertul de piatră al mari
lor metropole.

Ecranizînd binomul drama
tic al Iui Gibson, regizorul 
Robert Wise — de numele

lumii
contemporane, 

alienării a făcut 
vogă în drama- 

pornin-

fundalul amalgamat din li
rismul efemer și realitatea 
socială. De fapt, acestea sînt 
coordonatele pe care evoluea
ză episodul existențial al în- 
tîlnirii dintre Gittel și Jerry. 
Momentul cel mai interesant în 
film este derularea unei ac
țiuni interioare care ne face 
martori la două evoluții ca
racterologice absolut distinc
te. Pe una din traiectorii 
înaintează destinul avocatu
lui din Nebraska. Jerry pare 
să fi primit drept cadou to
tul, inclusiv nevastă cu tot 
ce-i trebuie. De aceea se sim
te cumpărat, lansat pe un 
soi de bandă rulantă socială 
pe care valorificarea autono
mă este imposibilă. Acesta 
este motivul pentru care Jer
ry pleacă la New York, cu 
gîndul de a se ascunde cu

Carnet cinematografic

a-

nu 
urâta

condiții 
a avut timpul 
se documen- 
calităților și 

lotului de ca- 
mai ales nu a

Pionierii handbaliști din Lupeni — 
cîștigători absoluți ai „Trofeului vacanței ’73“

Sala de sport din Lupeni a 
cunoscut zilele trecute o ani
mație handbalistică deosebi
tă. Cele 20 de echipe, reprezen- 
tînd școlile generale din mu
nicipiu, și cuprinzînd peste 
200 de handbaliști. au asigurat 
un recital handbalistic plăcu’ 
șj interesant.

Conform regulamentului 
competiției, întrecerile pe echi 
pe la băieți s-au desfășurat 
sistem turneu, iar la fete sis
tem eliminatoriu. întreceri
le au fost echilibrate, majori
tatea partidelor fiind cîștigat.-

la 1-2 goluri diferență. Deși 
din punct de vedere tehnico- 
tactic meciurile au fost des
tul de modeste (nu sînt de vi
nă elevii..., ci cei care-i an
trenează), ele s-au desfășurat 
totuși cu multă ambiție și dă
ruire. Iată clasamentele la 
finalul competiției : Fete: lo 
cui 1 : Școala generală nr. 3 
Lupeni (antrenor prof. Nicolae 
Cornoiu ; II. Școala generală 
nr. 4 Vulcan (antrenor prof. 
Dumitru Durnea) ; III : Școa
la generală nr. 1 Petrila (an
trenor prof. Dan Cocor). Bă-

ieți: I. Școala generală nr. 6 
Lupeni (antrenor prof. Petru 
Stoica); 11. Școala generală 
nr. 1 Lupeni (antrenor prof. 
Ion Gabor); III. Școala gene
rală nr. 5 Petrila( antrenor 
prof. Constantin Andrei). Ce 
mai buni jucători : Iuliana 
Stadcu (Școala generală nr. 
Lupeni) și Gheorghe Simion 
(Școala generală nr. 5 Petrila)

Se observă că atît la bă
ieți cît și fete gazdele au cîș- 
tigat primele locuri ; dar nu 
atît din cauza avantajului te
renului, cit datorită nivelului

avansat al activității handba
listice de masă bogate 
fășurate
lor cît și a localității. Prime
lor trei

des-
atît la nivelul școli-

echipe și celor mai 
buni handbaliști li. s-au ofe
rit premii, cupe, cărți și di
plome din partea organizato
rilor — Consiliul municipal al 
pionierilor. La reușita compe
tiției a contribuit atît condu
cerea Școlii sportive Petroșani 
cît și unii profesori dc spe
cialitate.

Aurel SLABII

căruia se leagă succese răsu
nătoare, cum ar fi '„West Side 
Story-*, „Sunetul muzicii", 
..Cineva acolo sus mă iubeș
te", ..Elena din — • 
..Melodia fericiri;1 
de înfruntat 
greutăți. însuși faptul, că ba
za literară a filmului este o 
piesă de teatru, ridică proble
ma antagonismului ireduc
tibil dintre specificul drama
turgie al scenei și cel al e- 
cranului. Faptul că ..Doi pe 
un balansoar-* este o dramă de 
cameră, invcștigînd lumea 
prin reacțiile de conștiință 
a doi oameni izolați, face 
problema și mai acută, as
cuțind aproape pînă la paro
xism contradicția dintre ge
nul teatrului și cinematogra
fului. Curios, Wise 
mai că reușește să 
aceste contradicții, 
monstrează. chiar, 
piesei lui Gibson

Mijloacele de demonstrație 
ale acestei cinegeniî, sînt îna
inte de toate, doi actori exce- 
lențj. Este vorba de Shirley 
Mac Laine și Robert Mit
chum. Partitura rolurilor Git
tel și Jerry nu le oferă nu
mai posibilitatea unui auten
tic recital, ci și prilejul de 
a face o incursiune pasionantă 
în meandrele dramei sociale.

Ca -și piesa lui Gibson, fil
mul lui Wise se bazează 
foarte mult pe psihologia fi
nă, detaliată, exponată pe

muzicii",

Troia" și 
— a avut 

considerabile

nu nu- 
anihileze 
dar de- 
cinegenia

durerea sa în jungla marelui 
oraș.

întâlnirea cu Gittel — a- 
ceastă ființă indefinibil pla
sată între noțiunea de dansa
toare și play girl — nu re
prezintă. cum dovedesc ul
terior evenimentele, prilejul 
dc soluționare a dilemei în 
care a ajuns Jerry. Intîlnirea 
fugară n-are decît darul de 
a releva existența unei pră
păstii imposibil de tre
cut, precum și existența a- 
celei tendințe malefice, 
a presiunii sociale de a 
condamna la solitudine pe 
membrii săi, de a-i deposeda 
de iluzia cum că doi oameni 
singulari ar putea alcătui un 
microcosm al liniștii și al e- 
chilibrului.

Evident, atît Gittel, cît ț 
Jerry cîștigâ ceva din ___
de revelații amare. Cîștigâ a 
mîndoi o anumită , _ LA 
tate umană care le face posi 
bil să-și reînceapă viața ma 
conștienți, mai ' . , A. A 
eeastă nuanță implicată ; 
optimismului este prezentă îi 
filmul lui Wise cu valoare; 
^oeranței atît de proprii omu 
lui.

„Doi pe un balansoar" ești 
o peliculă mai mult decît mo 
morabilâ, demnă de opera u- 
nula dintre cei mai cunoscuț 
dramaturgi ai Americii de 
azi.

suit

superiori

deștepti. A-
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unei colaborări largi și multilaterale in
tre poporul nostru și popoarele respec
tive și. totodată, s-au înscris ca un aport 
nemijlocit la afirmarea noilor principii de 
relații intre state, la cauza destinderii, 
înțelegerii și colaborării intre popoare. 
Toate acestea au făcut să crească și mai 
mult prestigiul internațional al Ro
mâniei. să sporească numărul prietenilor 
ei pe toate meridianele globului.

Fie ca anul 1974 să intre în istorie prin 
noi și mari succese in lupta popoarelor, a 
forțelor progresiste pentru dezvoltarea co
laborării intre state, fără deosebire de 
orinduirc socială, pentru promovarea unor 
relații noi. democratice, in viața inter
națională. pentru dezvoltarea cursului des
tinderii și păcii, pentru inchcicrca cu suc
ces a Conferinței gencral-europene, pen
tru realizarea unei păci drepte, trainice, 
in Orientul Mijlociu, pentru lichidarea 
dominației coloniale și a oricăror forme 
de asuprire a altor popoare, pentru afir
marea dreptului fiecărei națiuni de a fi 
stăpină pe bogățiile sale, pc propriul său 
destin, de a-și făuri o viață liberă și 
prosperă. Fio ca anul 1974 să ducă la

întărirea colaborării și solidarității țări
lor socialiste, a partidelor comunisto și 
muncitorești, a tuturor torțelor antiimpe- 
rialisle in interesul dezvoltării progre
siste a societății contemporane, al făuri
rii unei 
planeta

In acest moment solemn, inii exprim 
convingerea că oamenii muncii din patria 
noastră — muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați si temei. tineri și v irstnici. ro
mâni, maghiari, germani și dc alte na
ționalități — nu vor precupeți nimic 
pentru traducerea in viață a politicii par
tidului și statului — expresie fidelă a 
intereselor și aspirațiilor fundamentale 
ale națiunii noastre socialiste.

In numele Comitetului Central al par
tidului, al Consiliului de Stat și guver
nului. precum și al meu personal, adresez 
tuturor cetățenilor României socialiste 
cele mai calde urări dc succes in reali
zarea idealurilor lor de bunăstare și fe
ricire. satisfacții depline in muncă și via
ță, împlinirea tuturor dorințelor, multă 
sănătate și fericire!

La mulți ani, dragi compatrioți!

lumi mai bune și mai drepte pe 
noastră.

al României a fost primit

al R. A Yemen

ÎL

Manifestări

consacrate

aniversam

Republicii
HANOI 2 (Agerpres). — 

La ambasada României din 
Hanoi a fost organizată o 
conferință de presă cu pri
lejul celei de-a 26-a aniver
sări a proclamării Republi
cii. Au participat reprezen
tanții ziarelor și revistelor 
vietnameze, ai radiodifuziu
nii. ai unor instituții centra
le. funcționari superiori din 
M.A.E. Ambasadorul Tudor 
Zamfira a evocatftimportan- 
ța zilei de 30 decembrie 
1947, marile realizări obți
nute de poporul român sub 
conducerea P.C.R. in con
strucția socialistă, politica 
partidului și guvernului ro
mân pe plan internațional.

Comitetul vietnamez pen
tru relații culturale cu stră
inătatea a organizat, la Ha
noi. o expoziție de fotogra
fii ilustrind realizările obți
nute de poporul român in 
opera de construire a socia
lismului.

TOKIO 2 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaco- 
nescu. transmite ; ..Ti. Dai
ly Yomiuri" a dedicat, la 30 
decembrie, o pagină întrea
gă aniversării proclamării 
Republicii in România. La 
loc de frunte este reprodu
să o fotografie a președin
telui Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Sub titlul general „România 
aniversează ziua Republi
cii". sînt relevate succese a- 
le economiei românești, se 
fac aprecieri deosebit de po
zitive asupra politicii de co
operare promovată de țara 
noastră în lume. In artico
lul -Tractoarele românești 
în peste 70 de țări" sint pre
zentate importante cuce
riri obținute de România in 
industrializarea țării : o fo
tografie reprezintă un gene
rator de mare putere pro
dus de Uzina de mașini gre
le din București.

CARACAS 2 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 
26-a aniversări a proclamă
rii Republicii, ambasadorul 
României la Caracas a vor
bit la posturile de radio și 
televiziune din Venezuela 
în cadrul unor emisiuni spe
ciale. consacrate semnifica
ției acestui eveniment și re
alizărilor obținute de dopo- 
rul român in anii construc
ției socialiste.

La galeria de artă ..Van 
Gogh" din Caracas a fost i- 
naugurată o expoziție de 
fotografii și artizanat ro
mânesc. dedicată acestei a- 
niversări.
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SANAA 2 (Agerpres). — 
Mircea Malița, reprezentant al 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
a fost primit de președintele 
Consiliului Prezidențial al R '- 
publicii Arabe Yemen. Abdul 
Rahman Iriani, căruia i-a în- 
minat un mesaj din partea șe
fului statului român.

Președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Arabe 
Yemen a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mul
țumiri pentru mesajul său, 
împreună cu prețuirea sa oen-

tru eforturile pc care șeful 
statului român lc depune în 
vederea rezolvării unor pro
bleme importante și actuale. 
El a exprimat urări de prosp?- 
ritate pentru România, țară 
prietenă, și pentru poporul ro
mân. precum și dorința dc a 
se intensifica relațiile dintre 
cele două țări, pc multiple 
planuri, in spiritul principi
ilor pe care ambele state lc 
sprijină.

A avut loc, cu acest prilej, 
o convorbire cordială, priete
nească. asupra situației din 
Orientul Apropiat și a relați
ilor dintre cele două state.

încheierea Congresului
Federației Mondiale
a Orașelor înfrățite

In anul care s-a încheiat. 
România și-a sporit și mai 
mult prestigiul in lume, a reu
șit să-și 
teni pe 
ceasta 
lui că 
activitate 
noastre 
intereselor fundamentale 
poporului român, angajat cu 
toată energia sa creatoare
in opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral
dezvoltate și, in același timp, 
cauzei generale a progresului, 
păcii .și 
latele 
român 
tidului 
trucția 
sa externă 
cu toate țările socialiste, 
toate s ‘ 
forțele 
tice și 
tensa 
tă de 
nostru , . ... .. 
dealurilor păcii și 
între 
și < 
creșterea 
mâniei 
Ia cauza 
forțelor < 
mocrației. 
gă de care se bucură pe toa
te meridianele această ac
tivitate neobosită probează 
valoarea ei autentică, con
tributor efectivă a țării noas
tre la realizarea idealurilor 
nobile ale păcii, destinderii 
internaționale, securității, co
operării și înțelegerii între 
popoare.

O strălucită manifestare a 
activității țării noastre pe 
plan international a cons
tituit-o vizitele pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
întreprins in : Pakistan, I- 
ran. Cehoslovacia, Olanda, 

R. F. 
U.R.S.S. 
Latină. 
Algeria, 

convorbirile 
conducătorii statelor res- 

cu

facă mai mulți prie- 
toatc continentele. A- 
se datorează faplu- 
intreaga politică și 

externă a țârii 
corespunde plenar 

ale

socialismului. Rczul- 
obținute de poporul 

sub conducerea Par- 
Comunist in cons- 
socialistă. politica 

de colaborare 
cu 

statele lumii, cu toate 
progresiste, democra- 

i antiimperialiste, in
activitate desfâșura- 

: partidul și guvernul
pentru afirmarea i- 

înțelegcrii 
> popoare au contribuit 
contribuie efectiv Ia 

prestigiului Ro- 
socialiste in lume, 

întăririi unității 
socialismului și dc- 

Aprecierea lar-

in :
Cehoslovacia, 

Iialia, San Marino. 
Germania. 
(C rimeea). 
Senegal. 
S. U. A 
cu 
pective. cu reprezentanții 
partidelor dp guvernămînt și 
ai altor partide, cu exponenți 
ai opinic-i publice și cercuri
lor de afaceri, prin declarații 
comune și celelalte docu
mente semnate, prin întîlniri- 
!p cu diverse categorii ale 
populației, aceste vizite s-au 
înscris ca un moment de 
cea mai mare importanță in 
activitatea internațională 
României socialisto.

In cadrul O. N. U. și al al
tor organisme intern-tionale 
România a participat activ, 
intr-un spirit constructiv, 
la discutarea unor impor
tante probleme ale vieții în

Iugoslavia.
America 

Maroc. 
Prin

a

ternaționale, la găsirea solu
țiilor pentru rezolvarea lor, 
la eforturile pentru promo
varea comerțului interna- 

creșterii 
țărilor 

curs de

comerțului 
țional. accelerarea 
economice a tuturor 
in special a celor in 
dezvoltare.

Ca stat european, 
nia acordă o mare 
înfăptuirii securității

Ea a participat

Româ- 
atenție 
in Eu

ropa. Ea a participat activ 
la lucrările pregătitoare — 
fie la cea din prima fază cit 
și la cea din faza a doua — 
privind elaborarea și defi
nitivarea măsurilor în vede
rea ținerii conferinței 
neral-europene.

Dinamismul economiei 
mânești și larga gamă 
produselor realizate de 
dustria țării noastre, compe
titive pe piața internaționa
lă cu produsele similare, a 
consolidat poziția economică 
a României în lume. ~ 
merțul exterior român 

ascendentă :

DAKAR 2 (Agerpres). — In 
capitala Senegalului s-au ‘în
cheiat lucrările celui de-al 
VllI-lca Congres al Federației 
Mondiale a Orașelor înfrățite. 
La lucrări a luat parte o dele
gație din România, condusă 
de loan Manciuc. primar al 
municipiului Iași.

Membrii delegației au luat 
cuvîntul in ședința plenară
congresului, precum și în co
misii, intervențiile fiind pri-

a

mite cu un viu interes de că
tre participanți.

Congresul a ales organele de 
conducere, a adoptat statutul 
federației, precum și un mesaj 
de pace adresat cetățenilor o- 
rașelor înfrățite din întreaga 
lume.

Ca membru al Consiliului E- 
xecutiv al F.M.O.I. a fost rea
les loan Manciuc, primar 
municipiului Iași.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Jn mesajul dc Anul Nou adre
sat poporului sovietic, Leonid 
Brcjnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a relevat 
succesele dobindite in dome
niile economic și cultural, a- 
rătind că au fost îndeplinite 
și depășite planurile în diver
se sectoare industriale, in timp 
ce in agricultură au fost strîn- 
se. la unele culturi dc bază, 
recolte fără precedent. Succe
sele in muncă, au făcut posi
bilă continua sporire a bunăs
tării poporului, iar C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic 
au convingerea că anul 1974, 
caracterizat prin sarcini nu 
mai puțin complexe ca anul 
precedent, va prilejui aceeași 
manifestare a atitudinii comu
niste față dc muncă.

In continuare, Leonid 
nev, a relevat succesele 
nute de U.R.S.S. și de 
țări socialiste pe calea 
ririi păcii, menționînd. în con
text, încetarea războiului din 
Vietnam și îmbunătățirea cli
matului politic în Europa și 
arătînd că U.R.S.S. va conti
nua să acționeze în favoarea 
destinderii.

a

Brej- 
obți- 
alte 

întă-

al

ge-

ro- 
a 

in-

Co- 
a

o curbă
dezvoltă, diversifică și 
noi piețe străine. In 

are relații

R.S.F. IUGOSLAVIA

Rezultatele alegerilor
parlamentare din Israel

rea principalelor probleme in
ternaționale. punîndu-se stavi- 

opun 
lu-

lâ acelor forțe care se 
proceselor progresiste în 
me.

R.P. BULGARIA

SOFIA 2 (Agerpres). — In 
mesajul adresat poporului 
bulgar de Anul Nou, Todor 
Jivkov. prim-sccretar al C.C. 
al P.O. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, a reliefat că, în anul 
care s-a scurs, s-a înregistrat 
o însănătoșire a climatului in
ternațional, fenomen demon
strat, între altele, de încheie
rea Acordului de pace privind . 
Vietnamul și de convocarea 
Conferinței gencral-europene 
pentru securitate și cooperare.

In continuare, Todor Jivkov 
și-a exprimat încrederea că 
poporul bulgar va obține, în 
anul 1974, noi victorii în con
strucția socialistă. El a menți
onat că anul care începe va fi 
un an de mari evenimente po
litice pentru Bulgaria : in 1974 
va avea loc Conferința Națio
nală a P.C. Bulgar, se vor des
fășura alegeri pentru Consi
liile populare și se va sărbă
tori împlinirea a 30 de ani de 
la victoria revoluției socialis
te.

mului trasat de Congresul al 
Vl-lca al P.M.U.P. — a spus 
in cuvintarea rostită de Anul 
Nou, primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek. El 
a evidențiat, de asemenea, 
sarcinile pe care le-a pus in 
fața țării prima Conferință 
Națională a P.M.U.P. in dome
niul valorificării depline a re
zervelor economiei și al per
fecționării conducerii activită
ții economice.

Edward Gierek a apreciat 
că anul 1973 a fost, în. ansam
blu, un an favorabil pe pla
nul evoluției situației interna
ționale. un an in care, cu toa
te dificultățile ce s-au mani
festat, in Europa și in întrea
ga lume s-a adîncit procesul 
destinderii. In context, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. a 
relevat politica de pace a ță
rilor socialiste și rolul activ 
al Poloniei în promovarea a- 
cestei politici.

FRANȚA

urmat 
el se 
cîștigă . .
prezent România 
economice cu peste 110 țări 
de pe toate continentele lu
mii.

Datorită diversificării și 
competitivității lor, produse
le românești sint bine aprecia
te Ia tirgurile internaționa
le. Anul trecut țara noastră 
a participat la aproape 50 de 
tîrguri și expoziții interna
ționale. printre care amin
tim : Viena. Brno, Koln. Le
ningrad. Bruxelles, Milano, 
Frankfurt, Bilbao, Karaci, 
Bangkok. Tripoli, Peru, S.U.A. 
și altele. Produsele noastre, 
in marea majoritate din do
meniul industriei construc
toare de mașini, s-au bucurat 
de aprecieri din partea or
ganizatorilor și specialiștilor. 
La Brno. de pildă, instala
ția de foraj ,.F 320-3 Dh",
produs prezentat de Uzinele 
.1 Mai" din Ploiești, a primit 
■'i dalia de aur a celei de-a 
XV-a ediții a Tîrgului inter
național de mașini.

La -raliul tractoarelor" de 
45 pină Ia 85 CP. organizat 
la Tirgul 
Salonic, la 
18 firme 
tre care 
Hanomag.
întreprinderea de comerț ex
terior Autotractor — Dacia, 
prezentă la două categorii, a 
obținut locul întii cu trac
torul .,U-650“ și locul doi cu 
tractorul „U-445" pe 
Exemple de acest 
mai putea da, dar ne oprim 
aici din economie

TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
Rezultatele preliminare ale a- 
legerilor parlamentare desfă
șurate la 31 decembrie în Is
rael indică o ușoară slăbire a 
pozițiilor Partidului Muncii, 
partid de guvernămînt pînă 
la alegeri, și un oarecare pro
gres al grupării de opoziție, 
Likud. Toate agențiile de pre
să opinează că nu este de aș
teptat ca rezultatele definiti
ve, ce vor fi cunoscute la în
ceputul săptăminii viitoare, să 
aducă schimbări calitative fa
tă de cele preliminare. In ba
za acestora. Partidul Muncii, 
condus de fostul premier, Gol-

da Meir. va avea 50-52 din ce
le 120 de locuri ale Knesset-u- 
lui, față de 56 înainte de ale
geri, iar gruparea Likud, — 
37-39 de locuri față de 31 an
terior, restul de locuri împăr- 
țindu-se - 
celelalte 
cel mai 
Național 
dețină 11-12 locuri.

Agențiile United Press In
ternational și France Presse 
arată, că in pofida acestei re
distribuiri a forțelor din parla
ment, sarcina formării noului 
guvern va reveni, se pare tot 
Partidului Muncii.

in Parlament între 
partide, dintre care 
important. Partidul 
Religios, urmează să

BELGRAD 2 — Corespon
dentul Agerpres. Simion Mor- 
covescu. transmite : „Anul ju
biliar 1973, în care s-a sărbă
torit cea de-a 30-a aniversare 
a nașterii statului nostru nou. 
a fost plin de eforturi inten
se și de acțiuni multilaterale 
pentru consolidarea comunită
ții noastre multinaționale și 
ne-a adus succese însemnate", 
se arată în mesajul- de Anul 
Nou adresat de președintele 
Iugoslaviei, Iosip Broz Tito. 
Rcferindu-se la situația inter
națională. mesajul relevă că, 
în anul care a trecut, s-au în
tărit forțele progresiste, a 
crescut lupta popoarelor și a 
țârilor pentru independență, 
pentru deplină suveranitate 
politică și economică, pentru 
pace și socialism. Evenimente
le din cursul anului trecut au 
demonstrat însă că pentru 
continuarea acestor procese 
este necesară participarea. în 
mod egal, a tuturor țărilor la 
viața internațională. Este ne
cesar, de asemenea, ca destin
derea să cuprindă toate părți
le lumii și să ducă la rezolva-

R.P UNGARĂ

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
— In Ungaria, cel de-al trei
lea an al cincinalului a fost 
încheiat cu bune rezultate ; 
venitul național, producția in
dustrială și agricolă au sporit 
într-o măsură mai mare decît 
se prevăzuse inițial, ceea ce a 
permis ridicarea corespunză
toare a nivelului de trai al 
populației — a arătat. în cu
vintarea sa de Anul Nou pre
ședintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare. Pal Lo- 
sonezi.

El a apreciat că anul care 
s-a scurs a marcat pași înain
te pe calea reglementării rela
țiilor Est-Vest și a unei nor
malizări substanțiale a situați
ei internaționale. In urma po
liticii de promovare a princi
piilor coexistenței pașnice, a 
eforturilor țărilor socialiste, 
începe să se contureze un sis
tem de securitate în Europa
— a spus Pal Losonczi. El a 
relevat apoi hotărîrea R.P- Un
gare de a depune toate efortu
rile necesare pentru promova
rea păcii în lume.

PARIS 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, a afirmat, in me
sajul său de Anul Nou, că 
„după o perioadă de expansi
une economică, 1973 s-a înche
iat într-o atmosferă mai puțin 
luminoasă". După ce a califi
cat noul an drept „incert, ns- 
cind să fie dificil". Georges 
Pompidou a exprimat hotări- 
rea guvernului francez de a 
acționa pentru a preveni dete
riorarea condițiilor de viață.

BRAZILIA

BRASILIA 2 (Agerpres). — 
Președintele Braziliei, genera 
Iul Garrastazu Medici, a pre
zentat, in cadrul mesajului 
rostit cu prilejul Anului Nou, 
un scurt bilanț al dezvoltării 
economice a Braziliei in cursul 
ultimilor am. In 1973 — a a- 
firmat. printre altele. setul 
statului brazilian — ritmul de 
creștere al economiei s-a njen- 
ținut la un nivel ridicat, dar 
inflația, care a atins 15.5 la 
sută, a fost mai mare decît e- 
ra de așteptat.

TURCIA

R.P. POLONĂ

internațional de Ia 
care au participat 
producătoare, prin- 

Ford, Ferguson, 
Internațional etc,

șenile, 
fel s-ar

de spațiu.

Al. GINJU

PREȘEDINTELE S U. A. 
Richard Nixon, a semnat 
miercuri legea în virtutea că
reia limita superioară a vi
tezei dc circulație auto in 
Statele Unite a fost fixată la 
55 de mile (88 km) pe oră.

Președintele Nixon a decla
rat că, după opinia sa, res
pectarea strictă a acestei legi 
va aduce zilnic Statelor 
nite o economie 
barili de benzină.

de
U-

200 000

ACES- 
fost în
de pre- 

pîinea 
scumpit cu 12,6 la su- 

crescut, de

DIN PRIMA ZI
TUI AN. în Franța 
registrate noi creșteri 
țuri. Astfel carnea și 
s-au 
tă. Au crescut, de aseme
nea, tarifele pentru serviciile 
medicale prestate în spitale. 
După cum anunță presa 
franceză, pentru următoarele 
zile sînt de așteptat sporuri 
de prețuri mergînd pînă la 
20 la sută, pentru benzină și 
alți carburanți.

A 
au

membru al echipajului. Ac
cidentul s-a datorat vizibi
lității reduse în zona aeropor
tului.

POTRIVIT ESTIMĂRILOR 
BIROULUI FEDERAL DE 
RECENSÂMÎNT, populația 
Statelor Unite era. la sfîrși- 
tul anului 1973, de 211,7 
lioane locuitori .

mi-

O STAȚIE DE FORAJ 
aparținînd companiei ameri
cane „Transocean Drilling" 
s-a scufundat, în noaptea de 
marți spre miercuri, în largul

VINERI, 4 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Doi pe un balan
soar : Republica : Ultimul
cartuș ; PETRILA : Nici 
un moment de plictiseală; 
LONEA — Minerul : Or
ganizația : ANINOASA : Joc 
Hill ; VULCAN : Fluturii 
sînt liberi : LUPENI — 
Cultural : Infailibilul Raf
fles ; URICANI: Creierul.

5,00 Buletin de știri ; 5.05 
Melodi in zori de zi 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul : 
5,50 Muzică ușoară;
8,08 Radioprogramul 
neții ;
cal ; — —-----
lodia preferată ; 9,00 Buletin

6,00- 
dimi- 

8,08 Matineu muzi- 
8,30 Ea microfon, me-

de știri : 9,30 limba
române : 9.50 Muzică ușoa
ră : 10.00 Buletin de știri : 
10,05 Popas folcloric in zona 
Munteniei : 10.30 In primă
audiție ; 10,45 Sonata nr. 3 
op. 14 în fa minor de Muz;o 
Clementi; 11.00 Buletin de 
știri ; 11,05 Muzică ușoară:
11,15 Din țărije socialiste : 
11.30 Patrie cu viitor de aur; 
12.00 Discul zilei ; 12,15 Re
cital de operă ; 12,30 Inlîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat : 13,00
Radiojurnal ; 13.30 Concert 
de prînz ; 14,00 Noi înregis
trări ale orchestrei Filar
monice ..Moldova"; 14.40
Rapsozi populari : 15,00 Bu
letin de știri : 15,05 Tribuna 
radio ; 15,15 Muzică de es
tradă ; 15,40 Corul de femei 
al Casei de cultură din Vi- 
șeu și corul bărbătesc 
..Armonia" din Brăila ; 16,00 
Radiojurnal : 16,15 Orches
tra de muzică populară ', 
16,35 Melodii de Gelu Solo
mon eseu ; 17,00 Antena ti-

neretulu. : 17,25 Piese
Enrique Granados;
Melodii de dor: 18,00 Orele 
serii : 20,00 Zece melodii
preferate; 21.00 Revista șla
gărelor ; 21,30 Pagini din o- 
perete : 21,45 Recital Louis 
Armstrong : 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Buletin de 
știri ; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă ;

STUDIOUL TIMIȘOARA

JOI 3 IANUARIE 1974

18,00 Actualitate radio : 
18.10 Din cele mai frumoase 
melodii de muzică ușoară a- 
le anului 1973 ; 18.30 Emi
siune literară : 18,40 „Ne-n-
trecem cu anii' — program 
de clntece; 19,00 Emisiune 
pentru sate : 19,10 Drag
mi-e cîntecul și jocul — mu
zică populară la cererea as
cultătorilor ; 19,30 „De joi
pînă joi' — caleidoscop so
nor ;

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

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
Anul care s-a scurs poate fi 
apreciat pozitiv ; am obținut 
în continuare progrese însem
nate în îndeplinirea progra-

ANKARA 2 (Agerpres). — 
în mesajul de Anul Nou. pre
ședintele Turciei. Fahri Ko- 
ruturk. și-a exprimat speran
ța că anul 1974 va marca în
cheierea unui „armistițiu po
litic". care să permită solutio
narea crizei guvernamentale 
in care se află țara de la ale
gerile generale din 14 octom- 
brie. El a atras atenția că 
această înțelegeri.- va trebui să 
intervină înainte ca situația 
de criză să atingă punctul cul
minant.

Echipajul misiunii „Skylab“ și-a continuat

coastelor 
Scoției. ( 
echipei 
forma c 
salvați 
copter.

nord-est
Cei 56 de membri ai 
care deservea plat- 

de forare au putut fi 
cu ajutorul unui eli-

PLOILE care au căzut fără 
întrerupere în ultimele zile 
în regiunea răsăriteană a 
Boli viei au provocat inundații 
mari soldate cu importante 
pagube materiale, mai ales 
în agricultură.

UN AVION DE PASAGERI 
DE TIPUL „FOKKER-28", 
aparținînd companiei „Ita- 
via", s-a prăbușit, marți, cu 
puțin timp înainte de ateri- 

■ zare, în apropierea aeroportu
lui din Torino. Din cele 42 
de persoane aflate la bordul 
aparatului au supraviețuit nu
mai patru — 3 pasageri și un

IN CADRUL MĂSURILOR 
DE LIMITARE A CONSU
MULUI DE COMBUSTIBIL, 
autoritățile franceze au hotă- 
rît reducerea cu 25 la sută a 
unor livrări de gaze natu
rale.

Măsura — precizează agen
ția France Presse, citind 
„Buletinul Oficial" — vizează 
anumite firme industriale, 
printre caro cele din regiu
nea pariziană.

HOUSTON 2 (Agerpres). 
După ce au efectuat o serie_
fotografii ale cometei Kohou- 
tek. cei trei astronauți ai mi
siunii ..Skylab” și-au continu
at programul de cercetări ști
ințifice al primei zile a noului 
an. Camerele de luat vederi 
ale laboratorului au fost 
dreptate asupra unor zone de 
pescuit din largul Africii 
Americii de Sud. pentru a se 
descoperi deplasările bancuri
lor de pești. Obiectivele apara
telor de fotografiat au fost o- 
rientate apoi asupra unor regi
uni din .Africa de vest, care

de

in

și

au fost _  ___
Prin studierea clișeelor obți
nute. oamenii de știință speră 
să detecteze noi surse de apă 
subterane, care să fie folosite 
pentru irigarea zonelor aride.

Folosind o cameră specială 
de luat vederi. Carr a foto
grafiat. în plus, zona vulcani
că de la nordul Insulelor Ga
lapagos. deoarece vulcanolo- 
gii se așteaptă la o intensifi
care a activității seismice și 
la noi erupții în această regi
une.

bintuite de seceta.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Călătorie 

în jurul lumii.
19,30 Telejurnal. La cotele 

anului XXX.
Cîntecul săptăminii :
De 30 de ori, la mulți 
ani !
Seară pentru tineret.
Țara noastră, mîndrâ 
floare (II) 
24 de ore.

20,00

6.00-6,30 Actualități și mu
zică.

istoric
Valorile temperaturii înre

gistrate in cursul zilei de 
ieri :

JOI, 3 IANUARIE

UN NOU OBIECT ZBU
RĂTOR NEIDENTIFICAT, 
a fost văzut luni în apropie
rea localității Maubeuge, din 
Nordul Franței, de către Jean 
Liefoghe, la un magazin de 
coloniale, care se îndrepta spre 
Lens. El a declarat apoi că 
a observat, de fapt, două ve
hicule zburătoare, dintre care 
unul, de forma unei țigări de 
foi avea o culoare roșie și era 
înconjurat de o lumină pu
ternică roșie-portocalie.

—♦—

Val de frig
în S. U. A

Telc.școali
-16,00 Itinerar

Curtea de Argeș, Mo-
goșoaia, “Tîrgoviște.

16,30-17,00 Extemporal 
vacanță la limba 
mână.
Telex.
Curs de limbă 
mană. Lecția 74 
luare).
Telcglob. U.R.S.S. 
itinerar gruzin. 

Muzică populară, 
întrebări și răspunsuri.

17,30
17,35

18,05

de 
ro-

ger-
(re-

1
Maximelc : Petroșani + 
grad ; Paring — 3 grade ;

Minimele : Petroșani — 
grad. Paring — 9 grade. 
Stratul dc zăpadă la Pa

ring : 44 cm.
PENTRU URMĂTOARE

LE 24 DE ORE: Vreme insta
bilă. 
Izolat 
soare
slab din sud.

1

Cer mai mult noros. 
se va semnala nin- 
slabă locală. Vînt

PENTRU SECURITATE MINIERĂ
Petroșani

a n g a j e a z ă
WASHINGTON 2 (Ager

pres). — Un puternic val de 
frig s-a abătut, marți noaptea, 
asupra regiunilor centrale ale 
Statelor Unite. Astfel. în estul 
statului Minnesota, 
trele au înregistrat 
turi pînă la minus 
Fahrenheit.

Pe de altă parte,
că importante căderi • de ză
padă. însoțite de un vînt pu
ternic, au fost semnalate în 
statul Colorado, iar în statele 
Nebraska, Kansas și Oklaho
ma s-au înregistrat furtuni de 
o deosebită intensitate.

termome- 
tempera- 

43 grade

se anunță

• 2
e 2

• 1

lăcătuși
electricieni
automatizare
strungar

Informații suplimentare se pot obține la 
compartimentul personal al instituției din str. 
Dr.. Petru Groza hr. 32—34.
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