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In cel de-al 4-lea an al cincinalului

Angajare fermă a fiecărui colectiv pe coordonatele întrecerii

RITMICITATE, ORGANIZARE,
RODNICIE ÎN ABATAJE

Se cuvine, desigur, să 
latâm amănunte despre 
cheierca primei decade, ... 
deosebi din cadrul unită
ților fruntașe. Intre acestea 
se situează, in primul rind. 
colectivul minei Paroșeni, 
angajat cu întregul poten
țial încă din prima zi a 
nului pentru sporirea pro
ducției de cărbune.

In abatajele sectorului II 
al minei s-a produs un e- 
vident reviriment al pro
ducției prin introducerea 
de noi utilaje in sprijinul 
mecanizării și reducerii e- 
fortului fizic al minerilor. 
Ca urmare, brigăzile con
duse de Titu Teacenco, Va
sile Băncilă și Nicolae Bru- 
tu raportează zilnic depă
șiri ale preliminarului cu
prinse între 50-100 tone de 
cărbune. De remarcat că. în 
cadrul sectorului, pasiu
nea și dăruirea minerilor, 
angajarea lor responsabilă 
în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan sînt sus
ținute de o asistență tehni
că corespunzătoare, pe toa
te schimburile, din partea 
personalului mediu tehnic 
și ingineresc al sectorului.
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in- 
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De la mina Uricani aflăm 
amănunte despre modul in 
care au încheiat decada 
sectorul I (cu un plus de 
286 tone de cărbune) și sec
torul II (cu un plus de pes
te 460 tone). Brigăzile ca
re și-au organizat in mod 
judicios activitatea, care au 
pus un accent deosebit pc 
creșterea vitezelor de avan
sare și utilizarea la maxi
mum a timpului do lucru 
au obținut realizări pe mă
sura acestor preocupări. 
„In abataj nu trebuie să 
pierzi două lucruri, spun 
minerii : timp și cărbune !“ 
Rezultatul : 176 tone extra
se in plus de brigada lut 
Năstase Jcnică, 153 de bri
gada lui Traian Pop.

In cadrul sectorului III al 
minei, brigadierul Gheor- 
ghe Durlă și-a luat cu cî- 
teva zile in urmă angaja
mentul de a încheia fieca
re lună cu două zile înainte 
de termen, astfel incit pla
nul anual să fie îndeplinit 
la 1 decembrie. Fină una 
alta, brigada a încheiat, de
ja, o decadă cu o zi mai de
vreme, raportînd astfel un 
plus de 300 tone extrase din 
abataj frontal.

IJn alt colectiv fruntaș 
care a încheiat prima deca
dă a lunii ianuarie cu o sub
stanțială depășire de plan 
este cel al minei Dilja. In 
brigăzile conduse de mine
rii Mihai Cosma, Iuliu Ung- 
var.v, Grigorc Maxim, Vasi
le Nistor, Pavel Tașnadv și 
alții, se lucrează cu multă 
dăruire minerească și cu 
mult spor. Prin acest spor 
se înțelege, desigur, folosi
rea la maximum a timpu
lui de lucru și a utilajelor 
din dotare, organizarea ju
dicioasă a lucrului prin re
partizarea de sarcini între 
membrii formațiilor de lu
cru cit și executarea la timp 
a reviziilor tehnice pentru 
prevenirea stagnărilor cau
zate de defecțiunile electro
mecanice.

Iată citeva rezultate ale 
colectivului după o decadă : 
sectorul IV (Livezeni) ra
portează un plus de peste 
400 tone de cărbune ; secto
rul III. un plus de peste 150 
tone. Rezultate bune se ob
țin și în sectoarele I și II, 
in majoritatea formațiilor 
de lucru.
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Și noul cartier Carpațl din Petroșani a îmbrăcat, în sfîrșit, mantia iernii. 
Foto: Ion LEONARD

LA PREPARAȚIA PETRILA

O nouă linie 
pentru 

primirea 
producției

O dată cu sosirea noului 
an. la Secția de preparare 
a cărbunelui din Petrila a 
fost dată în folosință o nouă 
linie destinată primirii pro- 

cărbune brut 
incinta Petrila

ducției de
livrată din
est.

Noua linie
cu un siloz

este prevăzută 
și un transpor

tor pentru cărbunele sosit 
dc la puțul est și aduce o 
serie de avantaje atît în 
ceea ce privește scurtarea 
timpului de staționare a 
trenurilor ce aduc cărbune
le cît și în determinarea 
parametrilor calitativi ai 
cărbunelui. Un aport deo
sebit la lucrările de execu
ție a noii linii de descărca
re au avut brigăzile condu
se de loan Ciur II, Vaier 
Toma. Rudolf Celinsky și 
Ioan Filipini sub îndruma
rea inginerului Victor 
Chiaburii și a maistrului 
mecanic loan Horga.

Emilian DOBOȘ.
șef de schimb descărcări, 

preparația Petrila

Munca și conducerea colectivă
a atractivității

și eficientei actului cultural
întreaga activitate cultura

lă. fiind o parte a vieții din 
societatea noastră, este carac
terizată prin muncă, condu
cere și responsabilitate colec
tivă. Consiliile de conducere 
din cluburi, case de cultură, 
cămine culturale sint expre
sia concretă a acestui princi
piu determinat de faptul o- 
biectiv că un singur om nu 
poate. în mod real, nu numai 
să organizeze o viață cultu
rală de calitate, dar nici să 
o conceapă în așa fel îneît să 
satisfacă exigențele din ce 
în ce mai înalte ale oamenilor 
ale căror gusturi, preferințe, 
sînt intr-o prefacere conti
nuă. Dacă aceste consilii 
conducere nu au o 
concretă se ajunge, 
inevitabil, la o viață cultura
lă lipsită de culoare, neatrac
tivă. instituția- bîjbîind într-o 
direcție străină de ceea ce do
resc locuitorii. O mărturie. în 
acest sens, o aduc programe
le lunare de activități, colec
ție a unor idei de valoare, 
dar și a multora sterile, rupte 
de viața vibrantă din Valea 
Jiului. De pildă la Lonca, a-

de 
muncă 

în mod

Abatajul c locul 
sc hotărăște soarta

unde 
producției

PLENARA CONSILIULUI MUNICIPAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Aici se cer concentrate eforturile
sectoarelor de deservire

Schimb de păreri după un sfîrșit de zi de muncă

■

■
■

Zilele de lucru care au trecut din noul an 1974 au însemnat pentru colectivul minei 
Vulcan încă o confirmare a prestigiului de care se bucură in rindul exploatărilor minie
re din Valea Jiului. Cele 826 tone de cărbune extrase in prima zi de lucru peste sarcino 
de pion precum și depășirile din zilele următoare, constituie o garanție a faptului că lo
cul cucerit in întrecere va fi menținut și de acum înainte. Ocupind și de data aceasta 
un loc de frunte in clasamentul realizărilor Io extracția de cărbune, minerii din Vulcan 
răspund prin fopte, concretizote in sutele de tone extrose din abataje peste plan, sar
cinilor noului an.

Dm discuțiile purtate zilele trecute cu mai mulți mineri, șefi de brigadă și șefi de 
schimb din cadrul sectoarelor, am reținut nu numoi rezultatele bune, ci și neajunsurile 
care afectează munco brigăzilor. Am reținut, de asemenea, hotărirea unanimă a mineri
lor de a realiza cu strictețe sorcinile de plan, de a învinge greutățile în muncă, respec- 
tind angajamentul luat in adunarea octivului de partid de la sfirșitul anului trecut.

Numeroși interlocutori au exprimat, in cuvintul lor, aprecieri în legătură cu modul 
cum organizațiile de portid și conducerile sectoarelor au înțeles să asigure brigăzilor 
condițiile pentru preluarea sarcinilor de plan pe 1974. Din cele relotote rezultă că a exis- 
----------- -------- :---- d:r=cț:c că majoritatea J ------ - — - 

prima zi pe traiectoria unor succese 
brigăzi :

tot preocupore in oceosto direcție astfel 
șit să se înscrie din 
cîțivo dintre șefii de

colectivelor de muncă au reu- 
sigure. lată ce ne-au declarat

Ieri la amiază, a 
plenara Consiliului 
pal al Frontului 
Socialiste. Au

avut loc 
munici- 
Unității 

luat parte 
membrii consiliului și invi
tați din partea unor organi
zații de masă și obștești.

Au fost prezenți tovarășii 
Clement Negruț, prim-se- 
cretar al comitetului muni
cipal de partid, președintele 
Consiliului municipal 
F.U.S. și Loghin Popa,

cretar al comitetului muni
cipal de partid, secretar al 
Consiliului municipal al 
F.U.S.

La primul punct al ordinii 
de zi. plenara a audiat infor
marea asupra activității co
misiei pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-știin- 
țifice, prezentată do tovară
șul Vasile Oros secretar al 
comitetului municipal de 
partid și informarea despre

modul cum au fost înfăptui
te hotăririle Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 18-19 iunie 
1973 privind creșterea rolu
lui femeii in viața politică 
economică și socială a țării, 
prezentată de tovarășul Lo
ghin Popa.

Pe marginea materialelor 
prezentate au luat cuvîntul 
tovarășii Vilhelm Neag, Dan 
Vaier, Teodor Rusu, Rodica

Tatulici, Petru Barbu și Te- 
ofi] Blag.

La punctul doi al ordinii 
de zi. plenara a aprobat da
rea de 'seamă a Consiliului 
municipal al F.U.S. ce va fi 
prezentată Conferinței mu
nicipale a F.U.S. din 22 ia
nuarie a.c.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul to
varășul Clement Negruț.

— Azi 
bine — ne 
Szabo, miner, șef de brigadă 
la abatajul cameră nr. .3. sec
torul VI — am făcut pregăti
rile, am răpit contrasuișul și 
am armat abatajul. Prezența 
minerilor a fost foarte bună, 
n-a lipsit nici unul în cele 
trei schimburi. Aproviziona
rea este bună, utilajele au 
funcționat normal. Planul zil
nic l-am realizat și depășit. 
Ne-am angajat să dăm în lu
na ianuarie 100 de tone do 
cărbune peste plan. Și vom 
da !

— Nu am avut greutăți. 
Dimpotrivă Am perforat, am 
pușcat. evacuat și armat in 
condiții bune — ne declară cu 
mindrie Vasile Gheța, mi
ner. șef de brigadă la abatajul 
cameră nr. 8 sectorul ITI — 
am dat în primul schimb 56 
de vagonete și vom depăși 
planul substanțial.

totul a mers foarte 
confirmă Balaș

— Azi am pușcat de două 
ori și am încărcat peste 50 de 
vagonete în schimbul I — ne 
explică Constantin Albu. mi
ner șef de schimb din briga
da lui Petru Albu de la aba
tajul nr. 4 sectorul II Nu 
am avut greutăți, totul a fost 
bine pregătit pentru a pomi 
..cu dreptul" cum se zice, din 
prima zi.

—Ne-am realizat sarcina de 
plan pe ziua de azi — decla
ră Dumitru Sănăuțeanu, mi
ner șef de brigadă la lucrări
le de pregătiri Noi pregătim 
un ax colector pentru abataje
le frontale din panourile 6 și 
7, sectorul IV Am avut a- 
provizionarea bună, brigada 
a mers „ca ceasul".

Dacă acestea au fost con
dițiile în care numeroase co
lective au pășit în noul an cu 
dreptul, reușind ca din prima 
zi să obțină rezultate deose
bite. au existat, așa cum ne-

au declarat mulți mineri, și 
neajunsuri, in special in acti
vitatea sectoarelor de deservi
re.

— Noi vom depăși planul 
lunar cu 50 de tone — ne 
informează Vasile Urdaș, mi
ner șef de brigadă la abata
jul cameră nr. 1. sector VI — 
am realiza și mai mult dar 
avem greutăți din cauza ram- 
bleului. Ducem ipsă de uti
laje, in special de transpor
toare Tp-2, nu avem crațer.

— Greutăți avem și la sec
torul II — intervine Vasile 
Cerceja. miner sef de brigadă 
de la puțul III. orizontul ‘tSO. 
Executăm un plan pentru ex
tracția cărbunelui de la noile 
orizonturi. Rău e că nu avem 
materiale, iar transportul e 
deficitar Serviciul de resort

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

r

IN EXCURSIE

Un grup de 15 elevi 
de la Casa de copii 
din Uricani. a plecat 
ieri la cabana Rusu. 
Aici, timp de două zi
le, tinerii vor partici
pa la acțiunile sporti
ve și recreative orga
nizate in cadrul pro
gramului inițiat de 
conducerea scolii pen
tru cunoașterea fru
museților Văii Jiului.

SEMN BUN

Numărul abonaților 
la ziare și reviste din

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

Valea Jiului a crescut 
in luna ianuarie a.c., 
față de decembrie 
197.3, cu aproape 1 900. 
E un semn bun. Re
zultă că printr-o mun
că susținută numărul 
celor 46 5.30 abonați la 
presă să crească în 
continuare. Condiția : 
o astfel de difuzare 
care să asigure ca pre
sa să ajungă operativ, 
fără intirziere in po
sesia abonaților.

MONTAJ LITERAR-
MUZICAL

Pentru a sărbători 
cea de-a 115-a aniver
sare a zilei de 24 ia
nuarie — Ziua Unirii

de 
din 
un

—, elevii Liceului 
cultură generală 
Lupeni pregătesc 
montaj literar-muzi-
cal, consacrat memo
rabilului eveniment, și 
simpozionul ..Unirea 
— oglindită în litera
tura română".

.CLUJULE. VATRA 
STRĂBUNĂ”

Precizăm că orches
tra de muzică popu
lară a Filarmonicii de 
stat din Cluj va pre
zenta spectacolul „Clu- 
jule, vatră străbună" 
luni, 14 ianuarie, la o- 
ra 17 și la ora 20 în 
sala Casei de cultură

legerea fiind întimplătoare, 
pentru că și la alte cluburi 
situația e similara.

In luna în curs sînt prevăzute 
6 expuneri dintr-un număr 
total do 14 acțiuni programa
te: „Dimitrie Cantemir" (.3 ia
nuarie): „Realizările regimu
lui nostru pe planul dezvol
tării sociale și ridicarea nive
lului de cultură al poporului" 
(5 ianuarie): „Metode moderne 
de combatere a îmbâtrinirii" 
(10 ianuarie); ..Necesitatea 
perfecționării periodice și re
profilării în raport cu evolu
ția tehnicii" (17 ianuarie): „U- 
nirca Principatelor Române 
— evenimente de seamă în 
istoria patriei noastre" (23 ia
nuarie); ..Pagini din istoria 
patriei și istoria P.C.R." (26
ianuarie). Prin urmare, a- 
proape jumătate este propor
ția dintre numărul expuneri
lor și al celorlalte activități 
care sînt: plugușorul, la 
timpul cuvenit; o audiție mu
zicală; o zi a brigadierului; 
jocuri distractive (în 13 ia
nuarie); campionat de tenis de 
masă, o acțiune a brigăzii ști
ințifice, un spectacol de muzi
că populară și un campionat 
de șah la căminul muncito
resc. Acest aspect are planul 
elaborat la clubul din Lonea. 
Despre echilibrul tematic șt 
al formelor organizatorice a»

T. SrATARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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județean 
marginea 
abordate

I. FIERARU

Prin punctele alimentare din întreprinderi

toare
ale

de

PATINOAR ?

De ici colo

ca-
ra-

Ungariei
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Se îmbogățește 
„tezaurul" 
bibliotecii

Un număr de 150 
titluri dc diverse cărți 
s-au adăugat săptămî
na aceasta volumelor 
existente in biblioteca 
clubului 
din Lupeni 
Braia). 
au sosit 
Vasile 
„Cnezate 
românești" de Sergiu 
Columbeanu — ambe
le din editura „Alba
tros", o nouă ediție a 
romanului „Ghepar
dul" de Giuseppe To
masi di Lampedusa, 
„Un om în toată fi
rea”, „Cartea aminti
rilor" și altele. De la 
editurile politică și 
pedagogică au sosit 
„Educația relațiilor 
dintre sexe”, „îndru
mător de legislație a 
muncii" și o carte ca
re interesează mai 
Ies pe absolvenții 
elevii liceelor : 
bleme de electricitate 
pentru examenele de 
bacalaureat și admite
re în invățămintul su
perior".

din Petroșani. Mo
mentele vesele vor fi 
susținute de Zeno Tur- 
dcanu.

6750 ..PUI DE OM"

La maternitatea din 
Lupeni in anul 1973 
s-au înregistrat 786 de 
noi născuți, iar în pe
rioada 1966—1973. la 
aceeași unitate spitali
cească au venit pe lu
me 6 750 „pui de om". 
Din aceștia 52 la sută 
sînt fetițe, iar 48 la su
tă băieți.

EXPUNERE

Tn cadrul școlii po
litice U.T.C a avut loc 
ieri după-amiază o ex-

Apele

sindicatelor 
(cartierul 

Intre altele, 
„Poezii" de 

Alecsandri, 
și voievodate

înființarea, cu mult timp în 
urmă a unor puncte alimen
tare în incintele întreprinde
rilor a constituit o necesitate 
justificată. Pe această cale, 
salariaților li s-a creat posi
bilitatea de a servi micul de
jun. ieftin, consistent, opera
tiv. la locul de muncă.

In municipiul nostru, majo
ritatea acestor micro-alimen- 
tare de întreprindere, aparțin 
I.C.S. Produse alimentare. 
Pentru a cunoaște modul în 
caro salariații sînt serviți și 
dacă. într-adevăr aceste uni
tăți sînt pe măsura așteptări
lor. am intrat în chip do... cli- 
enți înfometați în trei din e- 

lată și ce ni s-a oferit...

foamea. Lista lor nu era însă 
prea lungă : iaurt (pe termi
nate), ouă. salam de vară și 
pîine... extra-tare. Cafea nu, 
răcoritoare nu, brînzeturi nu: 
adică erau citeva kilograme 
de telemea (fusese telemea în 
6 dec. 197.3). In schimb, pu
teai cumpăra (c bine și așa) 
tot felul de alimente, de la 
zahăr pînă la conserve de fa
sole verde. Dar ce-ți mai tre
buie în fond mîncare. cînd 
ești servit amabil ? Aceasta 
era și părerea cîtorva clienți 
printre care tovarășul Mihai 
But (sectorul 6) : „de cind a 
venit tovarășa Iszlay 
foarte bine".

La fel spuneau și locuitorii 
din apropierea exploatării ca
re, fiind departe de oraș, se 
aprovizionează cu alimente dc 
la această unitate. Locuitorii 
au dreptate, dar totul ar fi cu 
adevărat foarte bine dacă : 
plinea ar fi adusă mai proas
pătă. dacă ar fi aproviziona
tă unitatea 88 cu un mai bo
gat sortiment de mezeluri. 
Totodată ar fi foarte bine da
că s-ar face ceva ca să nu mai 
plouă în magazie (prin tavan) 
și dacă Adela Iszlay ar avea

tămădui

cu două fete
Unitatea nr. 88. din incinta 

E.M. Uricani. Am intrat pe 
□ ușă deschisă tuturor (în ziua 
aceea... nu avea clanță). Ne-a 
întîmpinat. amabil, două fete 
— șefa unității. Adela Iszlav 
și ajutoarea sa. Maria Ko
vacs. Privirile noastre s-au o- 
prit asupra bunătăților ce se 
puteau servi, pentru a potoli

punere despre „Conți
nutul și organizarea 
activității politico-ide- 
ologice a organizațiilor 
de tineret1' — prezen
tată de tovarășul Pe
tru Făgaș, secretar a) 
comitetului 
U.T.C. Pe 
problemelor
s-au purtai ample dis
cuții la care au parti
cipat cadrele de con
ducere ale organizați
ilor U.T.C. din muni
cipiu.

Nu este vorba de 
nouă bază sportivă 
orașului Uricani. 
de strada „23 August", 
unde, datorită

pierderi de apă pe tra
seul conductei de a- 
provizionare întreaga 
stradă s-a transformat 
intr-un patinoar, nu 
tocmai dorit de cetă
țenii aflați în trecere. 
Se vede treaba, insă, 
că salariații sectorului 
E.G.C. Uricani nu cir
culă și pe această stra
dă. Sau. dacă totuși 
circulă și-au luat toate 
măsurile de prevede
re, dar neglijează să 
ia o măsură de servi
ciu : redarea străzii a- 
devăratelor sale func-

(Continuare in pag. a 3-a)

In actualul perimetru al 
Budapestei, in 123 de locuri, 
izvoarele termale furnizează 
zilnic 40 de milioane de litri 
de apă caldă și 30 milioane 
de litri de apă cu o tempera
tură ceva mai mică. Acest fe
nomen se datorează iaptului 
că Budapesta se află la punc
tul de întretăiere a straturilor 
geologice de pămînt moale 
ale Marii Cimpii și straturile 
dure de piatră și de dolomită 
ale munților Transdanubiei, 
izvoarele care furnizează a- 
pă cu o temperatură de peste 
50° Hind situate în zonele din 
imediata apropiere a acestei 
„întretăieri". Izvoarele ter
male alimentează In prezent 
la Budapesta opt bazine cu
rative și 12 piscine și băi pu
blice. Cele mai calde dintre 
ele ating o temperatură 

4° C.
Ceea ce asigură un loc 

racterislic Budapestei, in

(Continuare in pag. a 4-a)

Cite ceva despre frig, ten și din nou Si-

Fotbal de „clasa mondială"
Sus, intr-o cabană mică...

(pag. Il-a).
Rubricile „Contraste”, „Carnet cinemato
grafic", „Săptămîna studențească", „Cu 
scrisoarea dv. in față”
Reclamă a neglijenței

(in pag. a IIl-a|
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care mărește
rezistența

In curlnd.
de

detergențl
Centralădigerabili parcă-i dat

de informarepentru
pentru cazurilemicroorganisme

de otrăvire

Electronica mereu în actualitate

Aristo M-27 ci-

s. o, sun ordinator de bu- 
realizat la Hamburg 
parte din clasa ce- 

mici

Un vis al celor care se o 
cupă cu protecția mediul u. 
înconjurător este pe punctul 
de a se realiza : primul de
tergent ce poate fi eliminat

dranul luminos ușurează 
tirea celor opt cifre.

semnalele S.O.S. pe ben- 
spcciale rezervate pen- 
naufragiați. Aceste sem- 

pot fi recepționate 
de condițiile de

In Uniunea Sovietică

la puterea a 
Datorită clapelor sale, 

ca suprafață, 
poate fi ușor deservit iar ca-

de aer

Pastile

silueta

eu)

EVA

jumătate 
fi servită-

salată 
preferat 
frăgezi- 
exclusă

de 
în-

Judecătorul către acuzat:
— Cum ai îndrăznit să te-ntroduci noaptea intr-o 

casă străină ?
Acuzatul :

a- 
ne

O

SUS. INTR-O CABANA

Tren pe pernă

studiază în prezent posibi
litatea realizării unui tren 
care va fi propulsat pc 
o singură ..șină" (monorai). 
cu ajutorul 
aer | 
metri, 
singur 
m. trenul 
viteză de

în întregime pe cale biolo
gică și care este digerabil 
pentru microorganisme, 
cest produs 
avantajul că 
la un preț 
rentabilității 
almente In

A- 
are do asemenea, 
poate fi fabricat 
situat în cadrul 
produselor actu- 
circulație.

Substanță Fabulă cu 
poleială

unei perne de 
groasă de cîțiva mili- 

Compus dintr-un 
vagon, lung de 4P 

va atinge 
400 km/h.

dr.Vinzenz Frcy, di
rectorul institutului de teh
nologie chimică a materiilor 
organice de pe lingă Școala 
politehnică din Viena. a anun
țat că institutul a experimen
tat un produs detergent pe 
bază de hidrați de carbon.

La Universitatea 
Vcszprem (Ungaria) s-a 
ținut o substanță care, 
dâugatâ lubrifianților, 
rește rezistența acestora la
frig, adică împiedică modi
ficarea proprietăților lu
brifianților datorită tempe
raturilor scăzute. Substanța 
a fost pusă în circulație — 
deocamdată numai în Un
garia — sub denumirea 
„reonit".

Este 
zunar 
și face 
lor mai mici computere 
apărute pină in prezent A- 
paratul nu este mai mare do
rit o tabacheră. cîntărește 
numai 75 g. și este alimen
tat de cinci minibaterii de 
1.5 V care îi asigură func
ționarea pe o durată de 25 
ore. Cu acest minicalculator 
se pot efectua cele patru 
operații aritmetice de bază, 
extragerea rădăcinii patra ti 
și ridicarea 
3-a.
relativ mari.

S. O. S. — Salvați Sufle
tele Oropsite. O firmă bri
tanică a realizat un emiță
tor radio automat de sem
nale S. O. S. pentru ambar
cațiuni de salvare, care poa
te fi utilizat de persoane 
lipsite dc orice instruire 
radiofonică. Aparatul emi
te automat, din 6 :n 6 secun
de, 
zile 
tru 
nale 
in funcție
propagare de la 160-1600 km.

La Clinica medicală univer
sitară Nr. 1 din Viena a fost 
înființată prima centrală de 
informare pentru cazurile de 
otrăvire.

Un serviciu telefonic, care 
funcționează fără întrerupe
re, asigură ca această insti
tuție să poată fi consultată 
ziua și noaptea din orice 
punct al teritoriului austriac. 
Actualmente, centrala dispu
ne de 40 000 fișe, care cu
prind toate informațiile ne
cesare privind compoziția me
dicamentelor. insecticidelor 
și produselor de întreținere. 
Prin intermediul telefonu
lui, persoana care are nevo
ie de ajutor poate fi pusă 
imediat n legătură cu ui 
medic de serviciu care vi 
furniza rapid datele cerule 
privind natura otrăvirii 
măsurile ce se impun.

Lacul 
albastru 

de la 
Baia Sprie

Bătrinul ceas, de riduri mari 
brăzdat
(Zărind un altui nou și fru
mușel)
Se întreabă, firește, afectat: 
„Oare mai pot să fiu și 
ca el ?"
A chibzuit minute lungi 
'mnenlui
Purtind un dialog interior:
— Ce zici bâtrîne!
— Ii arăt cu lui!
— Poți fi mai bun !
— De nu-1 întrec, să mor !
— Și cum găsești musiu să-i 
vii de hac ?
— Cunosc secretul, crede, 
te mint,
— Nu zău !
— Mezinul
lac,
— Ce vrei
— Are pe
Numaidccit,
zelos.
Se polei cu aur lucitor.
Așa era, desigur, mai frumos 
Dar ce folos !
Căci nu contează cc-i la su
prafață
Ci seva din adine ce dă

să spui ? 
el argint.

bătrinul ceas,

N. POP

Metoda ana'itică (V)
Regele negru nu este întotdeauna in situația 

de „mat* adesea se bucură de o anumită liber
tate de mișcare. Cimpurile de acces sînt numi
te „cîmpuri de refugiu". Există două categorii 
de „cîmpuri de refugiu" cele prevăzute de un 
mat și cele neprevăzute.

In miniatura de mai jos care aparține valoro
sului compozitor bucureștean C. Albișoru cîmpul 
este prevăzut cu matul Cc5, iar cimpurile a8 și 
C6 nu sînt prevăzute cu mat. Problema tratează 
așa numita temă a ..steluței" — deplasarea re
gelui în ..stea".

Alb : Rc4 ; Nb7 ; Cc6 : Cd7 : pion a6 (6 piese). 
Negru : R-C7 (1 piesă) mat în două mutări.
Soluția :
1 N hl ! (zugzwang)
1... R a 2 2 Dg2 x

(va urma)
Prof. Ion ROANGHEȘI

ORIZONTAL : 1) Cu suflet de gheaț
mas.) — Spărgător ue pietre în vreme de iarnă; 
2) Bate cu zăpadă — Zăpadă scoasă de la cup
tor !; 3) înghețat; 4) Mărime cu o valoare com
plet determinată — Hai căluți sunați din zurgă
lăi ! : 5) Nori albi formați din particule de 
gheață — Urs (fig.) : 6) Mieroși — Gura pe ju
mătate ! ; 7) Trageri de sezon — Pe (arh.) ; 8)
Nisip la albie! — Adunate pentru ceai ! : 9)
Un covrig și jumătate ! (In ordine inversă!) — 
X umbla cu plugușorul : 10) A înzăpezi — Con
stanța (abr.) : 11) Măritul soare! — înghețate 
de desert ! ; 12) înghețată™ pe loc !

VERTICAL: I) Spulberă și îngheață (adj. 
mase, pl.) ; 2) îngheață apele... in orice anotimp! 
— Insulă engleză ; 3) De la pol citire (fem. pl.) ; 
4) Fulgi de zăpadă... — Te desmorțește (olt); 5) 
Drum de munte ! (pl.) — Iarna pe trecute ! ; 6) 
Atmosferă — Coboară iarna de la munte — 
Cușme ! ; 1) Fluviu în Franța — Personaj legen
dar — Patinoar natural (tr.) ; 8) Supuși (fig.) — 
Dintr-un buștean ! — Trăienel ! : 9) Apărat de 
fular — Orfanii de după Ignat ; 10) Fetele la
mijloc ! — înghețat... parțial ! ; 11) înghețată
de... porc (pl.) — Gheață.

curiozitățile 
ale naturii, 

interesul

Printre 
„recente" 
care suscită 
oamenilor de știință, fi
gurează și Lacul albas
tru de la Baia Sprie.

Cercetările din ulti
mii ani au evidențiat o- 
riginea anlropogenă a 
lacului format intre 
1919-1920 prin surparea 
unor lucrări miniere, 
precum și prezența în 
apele sale, deși in pro
porție redusă, a ionului 
de cupru, care generea
ză culoarea verde albăs
truie a acestora, de un
de și denumirea sa.

Unic in țară, prin ge
neza și chimismul său, 
acest monument al na
turii oferă în continua
re specialiștilor noi do
menii de cercetare, cum 
ar fi de pildă, studiul 
biologic al faunei.

Orizontal : 1) Der- 
Jeluș — Te asigură 
la accidente ; 2) Au
torul poeziei „Sania"; 
3) întinși — Intre 
mină și coarda săni
uței : 4) Toboganul
săniuțelor... — ...și
materialul care asi
gură calitatea pistei: 
5) Vreme cu ninsori 
Ia tîmple : 6) Orășel 
in Franța — Fără ac
cent ; 7) Numai unul 
și unul — Silueta fe
telor ! — Capete ! : 
8) Ascunse sub căciu
lă — Companie ; 9)
Oițe — Puși la sa
nie în nord ; 10) Trei 
cifre în două litere! 
— Sanie cu trei cai ; 
11) Viraj la pîrtiilc 
de bob — Zăpezile 
din urmă !

Vertical : 1) Blana

Pare cel pu/in Îndrăzneață 
încercarea de a convinge pe 
nciniflati. ca anotimpul zăpe
zilor poate să însemne din 
punct de vedere al satisfacți
ilor turistice, la fel, sau poa
te chiar mai mult docil cele
lalte sezoane, chiar și deed 
vara, anotimpul Ideal prin de
finiție, pentru practicarea 
mișcării in aer liber.

O asemenea idee, chiar cu 
riscul repetării, nu trebuie să 
pară inoportună, mal ales a- 
cum cînd este reluată și in 
coloanele marilor cotidiene 
sau săptămînale din întreaga 
lume, necesitatea turismului, 
a mișcării In general, fiind 
prezentată ca un corolar al 
omului modern, ca o necesi
tate menită sâ contracareze 
componentele nefaste afe li
nul regim de viată prea ade
sea influenta! de... cuceririle 
ștllnfei și tehnicii.

In mod paradoxal, pașii 
înainte realizați in cele mai 
diverse domenii ale activită
ții umane, se traduc in ace
lași timp prin... pași înapoi 
pe alic planuri, printre care, 
din nefericire, se numără și 
reducerea destul de însemna
tă a volumului de mișcare, 
in sensul pur al cuvinlului.

Este adevărat, omul zilelor 
noastre elecluează deplasări 
spectaculoase sub aspectul 
distanțelor fizice, dar mijlo
cul de realizare îl constituie 
avionul, vaporul, trenul sau 
automobilul. Mai mult decil 
atit, se poate aprecia, și sta
tisticile demonstrează cu pri
sosință acest adevăr, că turis
mul international și-a sporit

considerabil adepta, ațungln- 
du-sc la cifre care pmă mai 
ieri păreau de domeniul ridi
colului. Așa cum spuneam In- 
s-d, din nefericire, cel pufni 
in aceeași proporție scade

$1. reluînd Idecu cu care 
am începui această succesiu
ne de argumente in favoarea 
mișcării in aer liber in orice 
anotimp, să ne completăm 
pledoaria apelînd la elemen

numărul turiștilor cu ranifa 
in spate, cei care o dală, de 
două ori pe lună pornesc pe 
fos slmbăta după amiază, 
dorm la o cabană neelectrili- 
cată, se spală dimineața la 
Izvor, respiră o zl întreagă a- 
erul ozonal al munților și se 
reîntorc acasă duminică spre 
seară, aducînd cu ei însemna
te doze de „anticorpi", medi
camente ideale împotriva se
dentarismului, surmenajului 
lizic sau psihic.

te subiective, de culoare da
că vreți, absolut necesare 
pentru a demonstra că și iar
na turismul este cel puțin la 
iei de necesar șl... fermecător.

Poale că insăși metafora 
din titlu să ne dea o mină de 
ajutor, chiar dacă „o cabană 
mică" nu lasă să se înțelea
gă de la început, despre ce 
cabană anume ar II vorba, 
cele mai multe oferind dim
potrivă dimensiuni din extre
ma opusă. De lapl nici

urmărim așa ceva. V-ați 
‘•sigur seama că este vorba 

de o cabană simbolică, mică 
si atrăgătoare, amplasată dis
cret intr-o poiană Înconjura
tă dc brazi, acoperită aproa
pe complet de zăpadă proas
pătă, ca lnlr-o poveste de 
Walt Disney. Pînă și fumul 
albăstrui ce lese molcom pe 
coșul de dimensiuni... lilipu
tane, ne transpune in decorul 
din care doar Albă ca zăpada și 
cei șapte pitici lipsesc. £>/ iată 
apropilndu-no de cabană, pc 
unde, șl ele imaginare, ne vin 
acordurile unei polci vesele, 
acest dans atit de tradițional 
in amblan/a decorului mon
tan, pe care lot creatorul lui 
Donaid, Pluto, Mickey Mous> 
șl a celorlalți eroi din Disney 
Land, ni l-a reamintit in Ul
mul său „Snow White...“

Să ne suslragem acestei re 
verii de-o clipă ? Să lăsăm 
in continuare imaginația să 
creeze decoruri sau scene pc 
care, fără mari diferențe, fie
care dintre noi le-am putea 
regăsi In Paring, Retezat sau 
oriunde pașii ne-ar Îndemna 
să căutăm noi cărări ? Ori
care ar 11 răspunsul, o con
cluzie se desprinde de la si
ne șl aceasta s-ar numi în 
mod empiric „a trece la lap
te" adică a prelera reveriei, 
excursia în sine cu lot arse
nalul de avantaje pe care In
contestabil le are. Așadar, 
căutațl șl dumneavoastră cil 
de curlnd... cabana mică.

Aurel DULA

Intr-o închisoare discuta doi condamnați:
— Dumneata din ce cauză ai ajuns aici ?
— Din cauza răcelii...
— Cum asta, din cauza răcelii ?
— Simplu, am strănutat și s-a trezit paznicul magazi

nului.

Cite ceva

— Cind am fost condamnat ultima oară, dumneavoas- 
m-ați întrebat ..Cum ai îndrăznit să te-ntroduci ziua 

In amiaza mare într-o casă străină ?“ Pentru dumnezeu 
atunci eu cînd pot „să lucrez" ?

Tînărul către viitoarca-i soție :
— Din păcate, căsătoria nu este un lanț de fericiri. 

Cînd ne vom căsători vei fi obligată să gătești.
— Dc acord, însă tu vei fi obligat să mănlnci ce voi 

găti eu !

Doi gangsteri discută intr-un birou din Chicago:
— Cum îți mai merge John ?
— All right! Nu pot să mă plîng. Ieri mi-am cum-

— judecătorul curții de
I
I părat un automobil nou. iar azi 
I apel și comisarul de district.

I ' — Ce s-a-ntîmplat cu tine iubito. în medie vorbești
la telefon o jumătate de oră, iar acum ai terminat în 
zece minute. N-ai mai avut ce discuta cu prietena ta ?

— Aceasta n-a fost nici o prietenă, am greșit numă-I
Fr. MORARU

...I rig, zise ci $i...

mai luă

o gură

de fin.

Foto: V. IORDACHESCU

de Ia sanie ! ! — Ci
fră scrisă cu patina: 
2) Sanie cu zurgălăi
— Perioadă geologi
că durînd de la re
tragerea ghețarilor 
și pînă astăzi : 3) Să- 
niușul, patinatul, sau 
statul la gura sobei ; 
4) Popor străvechi 
de pe pămîntul Do- 
brogei a cărui ierni 
grele 
poeții
Voiculescu) — Poet 
rus, autorul versu
lui : ...Ah, voi sănii și 
voi cai...“; 5) Cam
pion la săniuțe — La 
spatele tîrlei! —
Aici (pop.); 6) 
suri albe... — 
înghețat ! ; 7)
— Vin pentru cei ră
ciți ; 8) Cu explicații 
scrise — Mic

în Chile : 9) Cu sa
nia pc uliță ! — Cu 
zurgălăi la sanie;
10) Soția lui Maho
med — încălțăminte 
țărănească de iarnă ;
11) înghețate! —
Patinoar pentru co
piii morarului.

Dicționar : GACE, 
LOA. AIȘA.

le-au cîntat 
(Ovidiu, V.

Zeno TURDEANU

CU ELEGANȚA (1) 
(monoverb : 3-7)

In galeria „echipelor eter
ne" azi vom prezenta echipa 
care are in palmaresul său ce
le mai strălucite rezultate in
ternaționale : ciștigarea Cupei 
mondiale in trei ani. ..Mini 
Cupa Mondială" din 1972. fă
ră a mai pomeni dc diferite 
turnee.

Abi-
Ton 

Nea !

fluviu V. MOLODEȚ

BRAZILIA

...A început să fulguie. A 
cita oară in această iar
nă ? Dar, dacă iar ne pă
călește soarele și în două zi
le ne „dă la iveală" in car
tierul Aeroport (și nu nu
mai acolo !) mormanele de... 
„neglijență" cu care o să 
ne „clătim" ochii, cui o să-i 
cerem daune ?

despre frig,

De acord
După ce fiecare locatar 

și-a spus in cuvintul său do
leanțele și eventualele propu
neri, președintele in înche
ierea ședinței de bloc (unde, 
intimplător om fost și 
a conchis :
- Din cite am reținut, 

tot ce ne trebuie 
iar colaborarea 

e foarte mutuală 
acțiunile de 

Așa cum a amintit 
consăteanul meu de bloc, 

, dacă fiecare din 
mișcăm măcar un 

pentru o cit mai fru- 
conviețuire in comun, 
penibili de dispreț.

restul „consătenilor" 
aprobator din cap...

vem 
lipsește, 
noastră 
in ce privește 
ordine.
Și
Martinescu, 
noi, nu r 
deget 
moașă 
sintem

ȘI 
au dat

L. ION

De multe ori in timpul ier
nii. in încăperile cu încălzire 
centrală simțim usturimi în 
nas sau senzația de uscăciune 
în gură și gît. Este urmarea 
firească a acestui mod de în
călzire. căci căldura răspîndi- 
dită de calorifere usucă aerul 
peste limita normală si pro
duce mici dificultăți aparatu
lui respirator. Totodată, pielea 
de pe față și mîini are de su
ferit din cauza lipsei de umi
ditate, se asprește și ajunge 
la exfoliere. Pentru a înlătura 
aceste neajunsuri și pentru a 
ne păstra un ten cu aspect 
sănătos și fraged, ne stau la 
dispoziție două metode sim
ple. In primul rind trebuie să 
plasăm .pe fiecare calorifer cî- 
te un vas de metal cu capaci
tate în jur de un litru, pe ca
re îl umplem zilnic cu apă. 
Prin evaporare, această canti
tate de apă redă aerului umi
ditatea normală.

A doua măsură care trebuie 
neapărat luată este să consu
măm zilnic o cantitate mai 
mare de lichide. Putem ajunge 
fără grijă de la 1 pînă la 1.5 
litri pe zi. In această cantita
te se include, apa, laptele, su
pa, ceaiul... Această cantitate 
este foarte potrivită și 
pentru menținerea silue- 

căci contrar ce- 
crezute de multă lume, 

lichidele nu îngrașă. Deci con
sumați cît mai multe lichide. 
Un ceai deosebit, foarte potri
vit pentru această perioadă 
de criză de vitamine este cea
iul de măcieșe. Un pumn 
măcieșe uscate, opărite

)
!
I 
I 
I

i
r

1

tr-un litru de apă clocotită și 
lăsate 10 minute să se ră
rească, dau un ceai plăcut re
confortant. Sau o altă retetâ 
simplă : într-o cană obișnuită 
de ceai, punem două linguri 
de zahăr peste care stoarcem 
zeamă de lămîie pîh'ă cînd se 
umezește tot zahărul. Apoi 
umplem cana cu apă caldă 
(nu fierbinte pentru a nu dis
truge vitamina C). O meste
căm și o consumăm imediat. 
Este indicat ca măcar de trei 
ori pe zi. la sfîrșitul meselor 
principale, să consumăm ase
menea băuturi reconfortante 
și cu un ridicat aport de vi
tamina C.

Și, pentru a rămîne în do
meniul micilor rețete să vă 
prezint o salată neașteptată. 
Nu de mult, medicii au confir
mat un vechi proverb german 
care zice „O ceapă vindecă 
șapte boli". Este vorba de cea
pa crudă, iată deci o 
de ceapă. Este de 
ceapa roșie, pentru 
mea ei, dar nu este
nici cea albă. Se curăță trei, 
patru cepe și se taie felii mai 
groase. Se spală apoi în multă 
apă rece, se scurg și se să
rează. Peste ele se stoarce 
zeama de la o jumătate de lă
mîie (se poate înlocui cu o 
lingură de oțet). Se presară 
foarte puțin piper și se ames
tecă cu o lingură de ulei. Se 
prepară cam cu o 
de oră înainte de a

• « • ®

dezlegările PROBLE-
MELOR REBUS APĂRUTE
IN PAGINA „MAGAZIN"

ANTERIOARA

Careul „Asta-i iarna" ? — 
Orizontal : 1) Izolat — Cro

se ; 2) Nămeți — Abil ; 3) Ile
— Umezire ; 4) Mate — A- 
ma — En ; 5) A — Inice — 
Eta ; 6) Tremurări : 7) Cui
— Alina — U ; 8) Er — Ita
— Ital ; 9) Ațițată — îmi ; 
10) Pură — Apucat : 11) A- 
rini — Ageră.

Identitate (criptografie: 
2-8. 3, 2, 4) Se-aseamănă 
una cu alta.

Pe același drum (biverb : 
7, 8) : Destine paralele.

In excursie (criptografie : 
2 ,11, 2. 6) :Cu telescaunul 
pe Paring.

După cupele mondiale din 
1938 și 1950 nimeni nu se mai 
îndoia de virtuozitatea tehni
că a jucătorilor brazilieni, în
să se punea întrebarea dacă 
fragilitatea moralului lor nu 
le va întirzia încă mult timp 
ciștigarea Cupei Mondiale, ca
re pretinde un efort de lungă 
durată. Vor mai găsi ei o o- 
cazie atit de favorabilă ca in 
1950 cind pe Maracana. susți
nuți de 200 mii de spectatori 
au sfârșit prin a ceda în fața 
Uruguay-ului ? Se părea că 
jocul prestat la Cupa Mondia
lă 1954 să arate că echipa a 
căpătat o consistență, adoptînd 
un stil bazat pe contra atac, 
impus de antrenorul Zeze Mo
reira. Dar succesorul acestuia, 
voluminosul Feola. arc meri
tul de a impune echipei la 
Cupa Mondială din 1958 in 
Suedia, întoarcerea la tradiți
onala ofensivă braziliană și 
in acest scop s-a servit în spe
cial de tînăra minune Pele. 
jucător prin excelență ofensiv. 
Punctul înscris de Pele contra 
Țării Galilor, a deschis Bra- 
ziliei drumul spre semifina
lele, după care prin trei go
luri înscrise în meciul cu va-

loroasa echipă a Franței (ră
masă în 9 oameni), ajunge în 
finala în care Pele marchează 
alte două goluri și echipa Bra
ziliei cucerește pentru prima 
oară Cupa Mondială.

Pele, Garincha. Didi, Zito, 
Nilton și Djalma Santos au 
entuziasmat publicul suedez 
prin calitatea jocului lor co
lectiv și prin frumusețea de
monstrațiilor lor individuale.

ană prepară revanșa de o ma
nieră atît de perfectă îneît 
Brazilia reușește la ediția 
1970 din Mexic să cucerească 
pentru a treia oară trofeul 
care poartă numele lui Jules 
Rimet, intrînd definitiv în po
sesia sa.

In această ediție primul 
meci al Braziliei a fost un tri
umf al jocului ofensiv contra 
Cehoslovaciei (4—1) dar si al

Fotbal
de „clasă mondială" (|)

Brazilia a adus lumii fotba
lului în 1958 un sistem de joc 
pe care nu l-au inventat (mo 
rea echipă a Ungariei îl 
practica de mult), dar pe ca 
re l-a pus la punct cu multă 
inteligență : 4-2-4.

Această victorie a Braziliei 
a descoperit lumii pe cel mai 
mare fotbalist al tuturor tim
purilor — Pele care în urmă
torii doisprezece ani va domi
na de departe competițiile in
ternaționale. Brazilia cîștigă 
apoi de manieră mai puțin en- 
uziasmantă Cupa Mondială 

din 1962 in Chile dar este e- 
liminată surprinzător la edi
ția din 19G6 din Anglia. După 
aceasta. Confederația brazili-

demonstrațiilor individuale și 
colective de neuitat ile iui Pe
le, Tostao, Gerson, Rivelino, 
Jairzinho.

In fața Angliei, echipa a ju
cat cu o prudență excesivă și 
a obținut un dificil rezultat 
do 1—0. După aceasta însă e- 
chipa Braziliei a rămas fidelă 
pînă la urmă jocului ofensiv 
și numărul golurilor marcate 
o dovedesc : 3 cu România, 4 
cu Peru. 3 cu Uruguay și 4 cu 
Italia.

Faptul de a fi pus in valea 
re jocul ofensiv ii datorește 
jucătorilor săi si in special 
celor patru „mari" (Pele, Ger
son. Carlos Alberto si Tostao) 
cu atit mai mult cu cît

ultimul adversat 
echipa care 
fect jocul de contraatac 
pe apărare-beton — Italia.

Geniul lui Pele s-a afirmat 
în mod evident obținînd go
luri minunate contra Cehoslo
vaciei și Italiei, și participînd 
constant la construcția acțiu
nilor prin „mingile de aura 
pe care le-a servit lui Jairzin- 
ho și Carlos Alberto, acțiuni 
care au fost manifestări stră
lucite ale talentului său în 
jocul colectiv. Dar pentru a se 
putea manifesta atît de com
plet a mai fost nevoie de inte
ligența, finețea și spiritul de 
abnegație al lui Tostao, de 
calmul și tehnica fără fisuri 
a lui Gerson la mijlocul tere
nului.

In realizările ultimilor 45 
de ani echipa Braziliei a avut 
totdeauna în sinul ei un nu
măr mai mare sau mai mic 
de jucători de clasă mondială. 
La ediția din acest an a Cu
pei Mondiale, Brazilia se va 
prezenta cu o echipă fără ce
lebritățile edițiilor preceden
te. singur Rivelino avînd o 
platformă mai bine conturată 
pe plan internațional.

Va reuși Brazilia să lanse
ze în această ediție alte feno
mene. din imensul ei rezervor 
de jucători sau va prezenta o 
formație cu jucători dz nivel 
modest cu pretenții l.mitate 
la o comportare cît mai onora
bilă pentru 
mondial ?

Luna iunie

a 
încarna

fost 
per- 

bazat

un tri-campion

ne-o va spun*

SUPORTER
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© începutul lunii ianua
rie a marcat pentru studen
ții anului V do la ambele 
facultăți ultima lor con
fruntare cu examenele uni
versitare. Pentru ci sesiu
nea de examene abia acum 
a început. La examenul de 
„Acraj $1 protecția muncii", 
studenții de la secția de c\ 
ploatâri miniere au obținut 
rezultate foarte bune, do
vedind prin răspunsurile 
lor maturitatea si răspun
derea cu care privesc aceas
tă sesiune premergătoare 
întocmirii proiectelor de 
diplomă. Trintre studenții 
cu rezultate foarte bune 
pot fi citați : Pavel Grubcr. 
Aurel Stanciu, Nicolae Brăi- 
taru. Nicolae Stanciu șl al
ții. Le urăm in continuare 
succes.

Din nou în amfiteatre
(Urmare din pag. 1)

© De curind. colectivul 
Ide redacție al revistei stu

dențești „Orizont" a discu- 
I tnt proiectul viitorului 
1 sumar al acestei publicații.I Astfel, s-a reafirmat ideea

ca in paginile numărului 
Icare va apare la sfirșitul a- 

cestei luni să fie nserate.

Ica și pînă acum, aspecte a- 
le vieții universitaro petro-

Ișănenc reflectindu-sc în
mod adecvat angajarea stu- 
dențimii noastre in vastul

I program de formare politi
că și profesională Se lu-

Icrează intens la realizarea 
paginilor : artistică, științi- 
Ifică. viața de organizație, 
sport etc.

10 A devenit o practică 
obișnuită în cadrul consili- 
Iilor A.S.C. la nivel de fa

cultăți de a organiza intîl- 
Iniri periodice de lucru cu 

secretarii A.S.C. din toți 
anii de studiu. La mijlocul

] săptfimînii încheiate cei 23
• de secretari reprezentanți
Iai studenților de la faculta

tea de mine și de electro-

I mecanică s-au reunit pentru 
a analiza rezultatele sesiu
nii de iarnă. împreună cu

I cei doi președinți. Aurel
| Stanciu. la facultatea de mi-
. ne și Iul iu Aldea, de la fa- 
j cultatca de electromecanică. 
Iau fost trasate jaloanele ac

tivității politico-ideologice 
în anii de studii pentru pe- 

Irioada noului semestru u- 
niversitar.

' ® La începutul săptămî-
■ nii .biroul C.U.A.S.C. din
I institut s-a întrunit într-o
[ședință in care au analizat 

activitatea depusa de mem-
I brii lui pe parcursul pri- 
t mei jumătăți de an univer- I sitar. A fost aprobat pro

gramul de activități pc se-
| mcstrui doi.

Dorel POPA, 
student

Cu mai multă sau mai pu
țină zăpada, avînd la activ 
un mare număr de kilometri 
— echivalent turistic — cu 
o răscruce dc timpuri mar
cată prin Anul Nou, vacan
ta studențească a trecut în 
zbor peste meleagur'le țârii. 
Cetatea universitara a Petro- 
șaniului și-a recăpătat drep
turile ci tinerești, de-acum 
cifrele și slovele — într-un 
cuvint, munca — sînt in ac
tualitate.

@ Cabana Buta din munții 
Retezatului a fost gazda stu
denților ca Estera Filip, a- 
nul JI1 electro ingineri. Au
rel Pușcaș, anul III subingi
neri, mine. Stclian Firică, a- 
nul III topo. Constantin Cim- 
poner, anul II mine ingineri, 
și a altor prieteni ai munte
lui.

© In munții Semenicului 
la tabăra studențească 
la Muntele Mic. Andrei Mă- 
năilă și Eugen Bccscy 
anul II subingineri. 1 
Arad, anul IV mine, au avut 
prilejul de a participa la pa
sionate întreceri de ski și, 
așa cum îmi relata Nicolae 
Turdcanu, anu] III mine in
gineri. „totul a fost minunat".

© In sinul familiilor la 
Lupeni. și-au petrecut va
canța și studenții Constan
tin Armeanu, anul 1 mine 
seral și Elena Botici anul II 
subingineri mine.

© Ion Arseno, student in 
anul II mine ingineri, a pe
trecut clipe de neuitat in ți
nuturile argeșenc alături dc 
cei dragi, rcîntîlniroa cu pă
rinții. cu locurile copilăriei 
inspirîndu-i frumoase amin
tiri.

© Studenții anului V de 
la ambele facultăți au avut 
o „vacanță dc foc" cum spu-

nea unul dintre ci. In acest 
început de ianuarie ei susțin 
examenele finale caic vor 
pune pecetea împlinirii pen
tru viitoarea lor profesiune.

Reluarea cursurilor a co
incis cu citcva acțiuni care 
directioncază munca pentru 
col dc-al doilea semestru al 
acestui an universitar. De 
altfel, au și avut loc discuți' 
intre activiștii A.SC ai in
stitutului prolectîndu-so ac
tivități pentru crearea unor 
condiții deosebite dc muncă 
în domeniile profesional-șli- 
ințific și cultural-sportiv.

Grupe dc studențl din di
verși ani dc studiu au primit 
deja teme ale proiectelor de 
semestru la diferite obiecte 
din programă. Problemele 
de cercetare științifică s-au 
făcut, dc asemenea, cunos
cute studenților, aceștia a- 
vînd posibilitatea abordării 
lor. Un exemplu în acest 
sens este cel în domeniul de 
cercetare legat do mecanica 
rocilor.

Anul 1974 —timp al unor 
mărețe sărbători : trei dece
nii de la actul eliberării pa
triei, anul celui dc-al XI-lea 
Congres al partidului, jubi
leul unui an de la Conferin
ța a IX-a a U.A.S.C.R. — es
te cadrul profund patriotic 
în care se ancorează activi
tatea studenților minieri. 
Petroșaniul este în zilele a- 
cestui început de an marto
rul unui puls studențesc ca
racteristic. Toate cărările 
vacanței au dus spre amfi
teatre, punctul terminus al 
unei perioade de binemeri
tată odihnă.

fi inutil să mai vorbim pen
tru că e o distanță imensă in
tre buna intenție a clubului 
și modul do înfăptuire.

Este oportun ca facturii răs 
punzători dc bunul mers ui 
activității culturalo — care 
trebuie, în mod necesar, sft 
fie dacă nu cu un pas Înain
tea locuitorilor, măcar In de
plin acord cu ci — să medi
teze asupra unor chestiuni 
cine elaborează programul de 
activități al clubului sau casei 
dc cultură? este o emanație 
colectivă a acestor comisii sau 
nu ? Structura acțiunilor luna
re nu parc a răspunde afir
mativ la această ultimă între
bare. Și iată de ce : in consi
lii sint reprezentate tOQtc ca
tegoriile locuitorilor, pc vîrs- 
tc. sexe și profesiuni Dacă 
aceste planuri ar fi creații a- 
le acestor 
alt aspect 
participant 
ind alături_ ____
oameni care-și exprimă și do
rințe dc natură culturală — 
ar sintetiza cele aflate și ar 
propune o acțiune pentru acel 
grup dc oameni ai muncii. 
Aidoma ar proceda și ceilalți, 
iar programul, astfel elaborat, 
n-ar mai fi preponderent a- 
xat pe expuneri (a căror mo
dalitate searbădă de desfășu
rare nu are prea mare priză 
la public, iar unele teme sînt 
do un interes foarte limitat 
sau ar fi oportune la alte da
te). ci și dezbateri pe teme 
care-i interesează pe oameni, 
dialoguri, mese rotunde sau 
alto forme care ar fi propu
se dc înșiși participanții a că
ror inițiativă e inepuizabilă.

Pentru ca activitatea cultu
rala — care se face cu multă 
pasiune, eforturi mari, cc le 
recunoaștem și apreciem — 
să fie eficientă (prin eficicn-

ță înțelegem in acest context 
’ doar participarea oamenilor) 

au nevoie de cunoașterea Vie
ții, în primul rlnd locale, din 
caro izvorăsc diversitatea, c- 
chillbrul. atractivitatea, pro
blematica activității economi
ce, a femeilor, tinerilor, 
intelectualilor, elevilor otc.

Problemele do cultură 
educație sînt deosebit 
complexe, pornind do la re
luarea unor tradiții culturale, 
diverse evenimente, etică ce
tățenească a muncii, teme i- 
deologice și politice, multe al
toie pot fi substanța activită
ții unui club chemat, așa cum 
so preciza în plenara din no
iembrie 1971. să contribuie 
prin toate modalitățile, in
teresante, atractive, la formn- 
rea omului nou. la îmbogăți
rea conștiinței lui și a nivelu
lui de cultură generală. Și a- 
ccst. imperativ cultural e po
sibil doar printr-o muncă sis
tematică. neobosită a activiș
tilor culturii, deci a consiliilor 
do conducere, care au datoria 
să imprime prospețime, și 
actualitate vieții culturale din 
Valea Jiului.

Aurel l’atrol șl Slănilă 
Patrol, tată și fiu, din sa
tul Merișor, locuiesc in a- 
propierea lotului șantierului 
71 C.F. Cu conslmțămintul 
lui S. Patroi, curtea acestu
ia a fost folosită un timp 
de către șantier ca drurn de 
trecere spre un punct de 
lucru. După terminarea lu
crărilor, unitatea s-a mutat 
în altă parte. Insă, la domi
ciliul acestora s-au găsit 
mai multe materiale sus
trase de la șantier : dulapi, 
de brad, o roabă, diferite 
cabluri electrice, un furtun 
de cauciuc de... 55 m lungi
me. Deși au susținut ei în 
instanță că dulapii au fost 
primiți de la șantier pentru 
a-și repara gardul dărîmat, 
totuși, argumentul nu g-a 
dovedit a fi veridic. Dove
diți ca autori ai unui furt în 
dauna avutului obștesc, cei 
doi Patroi au fost condam
nați la 3 luni închisoare. O 
vină o are însă și șantierul 
în aceasta afacere : dezor
dinea ce domnea la puncte
le de lucru, a facilitat „cla
nului" Patroi să sustragă 
materialele.

Tinerețea e din nou pre
zentă in cetatea universita
ră petroșăneană.

Foto: I. LEONARD

Strâbătind artera princi
pală a municipiului privi
rea este reținută, cu sau ia
ră voia noastră, de o sume
denie de reclame, anunțuri, 
afișe, panouri. Unele dintre 
ele au o funcționalitate cer
tă, dar cele mai multe, și-au

NOTĂ

Reclamă a... 

neglijenței

îndeplinit demult .misiunea".
Dacă prezența acestor 

mijloace de comunicare cu 
publicul are menirea să tie 
ceea ce se cheamă : „sufle
tul- comerțului, punctul de 
atracție al acțiunilor între
prinse, atunci ele să fie men
ținute mereu vii, proaspete 
și atractive, adică să-și în
deplinească zilnic funcția, 
lată o cerință esențială a 
oricărei reclame. Așa stind 
lucrurile, trebuie să recu
noaștem că multe, ioarte 
multe dintre anunțurile și 
panourile prezentate în cen
trul municipiului nostru nu 
mai răspund de mult timp a- 
ceslor cerințe.

lată, de exemplu, la Au
toservirea de pe strada Re
publicii, situată în aceeași 
clădire cu Banca de Stat, pe 
una dintre vitrine stă și a- 
cum. după circa 5 luni de zi
le, o reclamă care anunță 
meciul de fotbal din 30 sep
tembrie 1973, dintre echipele 
Jiul Petroșani și Rapid Bucu
rești.

Un alt panou vechi se a- 
flă în fața școlii sportive. 
Ungă chioșcul .Loto", De 
fapt locul Iul nu e acolo, 
dar aici el maschează un 
maldăr de aiișe uzate, corn- 
pletînd imaginea neglijenței 
instituțiilor care-1 folosesc : 
Casa de cultură șl Teatrul 
de stal.

Aspecte asemănătoare sînl 
înlîlnile aproape la toi pa
sul pe strada principală a 
orașului iară ca serviciul de 
gospodărie, sau comitetul 
de cultură și educație socia
listă să facă ordine în aceas
tă direcție.

De aceea dorim să-i în
trebăm pe tovarășii respec
tivi : cui servește de fapt 
toata această „reclama" de
pășită de vreme, distrusă 
de intemperii i

H. C.

(Urmare din pag. 1)

mai multă or-

Ordine, bună servire
va veni

41

15 ianuarie va veni în sfîrșit 
ziua cînd vor beneficia, după 
lungi așteptări, de... micul de
jun in incinta minei.

ziua. de. 
se de-

Ion GÎF DEAC
student

- din 
Victor

autorizație de funcționare. Și 
incă un dacă... în „casa" celor 
două fete ar fi 
dine...

locurilor d<’
- așa cum am

brl-

A. COMȘA, 
N. GHERGHIN, 

Judecătoria Petroșani

proble- 
nevoiți 
irosim 

la

La E.M. Lupeni: frigiderul, s-a dat de trei ori peste 
cap și s-a făcut... scaun.

colcctivc. nr avea 
deoarece fiecare 
— muncind, tra
de zeci și sute de

do

Carnet

Răbdare, 
șl ziua aceea!

La mina Lupeni, oamenii 
nu știu cind va sosi ziua în 
care nu va mai trebui să-și a- 
ducă pachețelul cu mîncare 
d -acasă. După ce un timp 
punctul alimentar fusese des
ființat, (in noiembrie — de
cembrie ’73) se amenajau în
căperile unde va fi reînființat. 
Acum (in 8 ianuarie a.c.,) am 
fost „serviți" cu două săli 
proaspăt și plăcut amenajate, 
care așteaptă de cel puțin do
uă săptâmîni ca I.C.S. Produ
se alimentare să aducă în a- 
ceste încăperi frigiderul și 
mai ales marfa. Lucru com
plicat să aduci frigider, mar
fă. Dar și mai complicat este 
să găsești omul potrivit. Am 
aflat, însă, de la tovarășul 
Cazimir Davldovici, directorul 
I.C.S. Produse alimentare Pe
troșani, că în curind se Va do
ta unitatea cu frigider și un 
aragaz, că se vor face mese și 
rafturi, iar șeful (Valeriu Po- 
clitaru) alimentarei nr. 61 din 
Lupeni. dc care va aparține 
acest punct alimentar, a.pn- 

sarcina (în 
ianuarie) să

asupra vînzătoarei 
va prelua servirea 

salariaților minei. Așa că, prin

la tovarășul inginer Ioan Cre- 
țu: „acest punct alimentar, 
care aparține de Alimentara 
Învecinată (nr. 49 n.n.), este 
necesar. Din punctul de ve
dere al ordinii .și bunel ser
viri, nu avem nici un reproș. 
Dar am dori să fie mai bine 
aprovizionat. Pentru că, dacă 
azi mănînci salam, mîine sa
lam, poimîine...

„Strîngător* 
ca furnica..,

La secția de stîlpi hidrau
lici din Vulcan a I.U.M.P am

ajuns către prînz și am găsit 
punctul alimentar închis. Vîn- 
zătoarea de aici lucrează cî
teva ore după masă pentru a 
putea astfel servi și schimbul 

Am aflat însă cite ceva d<-

rabzi. N-ar fi rău să existe și 
parizer, șuncă, c;rnăci >ri, în 
sfîrșit, diverse sortimente de 
mezeluri. Și s-ar mai putea a- 
dăuga la cele patru feluri de 
conserve, încă vreo cîteva".

(Urmare din pag.

nu a rezolvat această 
mă. de aceea sîntem 
să ocolim puțul, să 
timpul. Nu avem oameni 
regie. Conducerea sectorului
nu a împărțit bine oamenii pe 
locuri de muncă.

— Deși am pornit bine, a- 
vem greutăți cu transportul și 
aprovizionarea — ne declară 
Geza Antal, miner șef de bri
gadă la pregătiri — deschi
deri. orizontul 548 sectorul 1. 
Cu oate că insistăm zilnic la 
conducerea sectorului să se 
rezolve aceste probleme, ele 
rămîn notate doar pe hîrtie 
Exisiâ multă neglii^nță 
serviciul de transport.

Brigada noastră stă iO?.r- 
te slab — ne explică Francisc 
Moroșan, șef de brigadă la a- 
batajul cameră nr. 4 sectorul 
I. Stratul conține foarte mult 
steril și nu putem extrage 
cantitatea de cărbune plani
ficată. Avem multe defecți
uni la utilaje, căci serviciul 
electromecanic nu-și face da
toria. Din cauza asta pierdem 
foarte multă producție.

— Azi n-am realizat mare 
lucru — declară Ion Petruț. 
miner șef de schimb 'n bri
gada lui Ștefan Ganț. de la a- 
batajul cameră nr. 8 sectorul 
I. Transportul nu a funcționa’ 
de la troliu pînă la locul di 
muncă. A trebuit să împingem 
vagonetele cu mîna. s-au pro

dus multe deraieri. Am 
cărcat 22 de vagonetc, dar nu 
avem scule și utilaje. Sîntem 
mutați mereu dintr-un loc în 
altul, iar rambleatorii nu-și 
fac datoria.

Din cele afirmate de șefii 
de brigăzi și minerii șefi dc 
schimb rezultă că în primele 
zile alo anului 1974 s-au ob
ținut succese remarcabile pe 
baza unei organizări judicioa
se a muncii în abataje, prin - 
tr-o mobilizare plenară a mi
nerilor din brigăzi, prin func 
ționarea bună a utilajelor și 
aprovizionarea 
muncă. Totuși 
reținut — există destule 
gâzi unde problemele nr ’dn° 
ției și ale muncii nu sînt

cinematografic

Am reținut deci, cîteva ..amănunte" in legătură cu func
ționarea unor puncte alimentare de întreprindere. Concluzia 
investigațiilor noastre : Spre a avea mai mult succes la cli- 
enți, neglijențele semnalate se cer... înlocuite cu mai multă 
ordine, curățenie (acolo unde este cazul), cu mai multă gri
jă din partea unităților ..mame", a conducerii I.C.S. produse 
alimentare, căreia îi stă în putere să dispună aproviziona
rea promptă cu un sortiment bogat (și proaspăt) de alimen
te pentru gustări. Nu de altceva, dar să-și îndeplinească ros-

In primăvara anului tre
cut, Marin Vasile, din Pe
troșani a furat în repetate 
rînduri de pe rampa stați
ei C.FJR. — Livezeni dife
rite cantități de cărămidă. 
Din depozitele I.R.E. — 
șantier construcții-montaj 
Petroșani și cel al E.M. 
Vulcan a sustras cîteva pri- 
ze-pămînt din tablă zinca- 
tă, cherestea de diferite e- 
sențe și dimensiuni. Om 
„gospodar", după cum avea 
să se vadă, strîngea ce 
putea și cît putea (a 
se citi „ce fura") a- 
poi le transporta pest2 
munți în satul natal, Bal- 
doși. județul Gorj. Pentru 
pagubele pricinuite statu
lui — peste 5 000 lei — 
„nea Marin" a fost con
damnat la un an închisoa
re. „A strîns" omul ca fur
nica, de a ajuns Ia...... miti-

Comportare 
reprobabilă

Alexandru Costea din Pe- 
trila, a consumat în ziua de 
1 decembrie 1973 la bufe
tul „Zori de zi" din centrul 
Petroșaniului o cantitate 
„pantagruelică" de alcool, pî
nă s-a „cîrmit" bine de tot. 
Apoi, probabil, inconștient, 
a comis niște gesturi indig- 
nante ce au creat o atmos
feră ridicolă în tot localul. 
Pentru ceea ce a făcut i 
s-au aplicat 3 luni de închi
soare contravențională.

Filmul tînărului regizor 
Nikola Petkov sc adresează 
in primul rind tineretului. 
Dar acest fapt nu înseamnă 
că spectatorii aparținînd al
tor categorii dc vîrstă nu vor 
urmări cu plăcere și (dc ce 
am nega ?) cu o anumită nos
talgie povestea Tinerei și a 
Tînărului. demonstrind. îna
inte de toate, că deceniul 
șapte, cu cuceririle sale teh
nice, cu vitezele sale ameți
toare nu exclude romantis
mul Eroii tineri ai lui Pet
kov posedă aceeași disponi
bilitate pentru tandrețe ca 
și personajele renascentiste 
ale lui Shakespeare.

Este adevărat că Julieta 
nu mai seamănă cu un per
sonaj botticellian și nici Ro
meo nu mai poartă la șold 
stiletul ascuns în teacă dc 
catifea. Dar sentimenleie din 
inimile tinerilor au rămas 
neschimbate. Și aceste inimi 
se aprind la fel de instanta
neu in stația de benzină si
tuată pe o autostradă cufun
dată in întuneric, ca printre 
colonadele de marmoră de 
Carrara care servesc drept 
decor balului familiei Capu
let.

Subiectul filmului este, a- 
șadar, unul etern : iubirea. 
Dar era în care se reeditează 
îi conferă o altă dimensiune, 
nellpsindu-l, însă, de poezia 
sa inerentă. Intr-un fel, cei 
doi eroi tineri din „Auto
stop" reușesc să comunice 
prin intermediul aceleiași 
deschid'ri pentru poezie. In 
noapte, unică atit pentru Tî
năra. cit și pnntru Tinăr. se 
stabilește, cu alte cuvinte, 
un contact a) afinităților e-

lcctive, inefabil și meteoric. 
Dar acest contact — inde
pendent de sinceritatea pe 
care o presupune — este li
nul efemer, purtind toate 
notele de farmec ale intilni- 
rilor neprevăzute. Evident, 
numai la o anumită vîrstă 
se poate trăi un sentiment 
fulgerător înfiripat la o ast
fel de intensitate. Si în ace
le orc binevoitor înfășurate 
de mantia violetă a nopții

de vară orice este posibil, 
pentru că acele ceasuri con
centrează intr-însele magia 
inedită a anilor puțini la 
număr, magie care permit 
ca fiece moment esențial s£ 
echivaleze cu o revelație.

Nikolai Petkov nu este in
hibat de faima anatemată a 
stilului heterogen. Pentru ob
ținerea efectului pe care-1 
dorește, regizorul alternează 
elementul comediei lirice cu 
acela al fanteziei coregrafi
ce, partitura muzicală cu di
alogul spiritual. Alături dc 
tema principală a iubirii e- 
voluează una secundară, a- 
ceea a intilnirii fugare, cum 
este cea definită de Mihai 
Sebastian in „Steaua fără 
nume", presupunînd pleca
rea unuia dintre partener: 
pe o traiectorie ce se inter
sectează doar cu a celuilalt, 
paralelismul nefiind posibil. 
Această a doua temă degajă

o nostalgic nedisimulată iz- 
vorîlă din faptul că „nici o 
stea nu se abate din drumul 
său".

Construcția filmului este 
foarte interesantă. Petkov 
alternează două planuri : 
cel al realului și acela al i- 
realului. Din confruntarea 
acestor două planuri rezultă 
un farmec inedit care dă mă
sura talentului regizorului. 
Personajele filmului trăiesc 
succesiv senzația lumii care 
Ic înconjoară obiectiv și ce
le ale ficțiunii — evadări pe 
căile iniinite ale capacității 
de a savura jocul frenetic 
—•, eminamente subiective. 
Și dincolo dc acest caleidos
cop al frînturilor realității 
și ale visului, tînăra eroină 
este așteptată de misterul 
fascinantului orizont al mă
rii pe carc-I va vedea pen
tru prima oară. Țvetana Ma
neta și Nicolai Uzumov 
lerpretează cu mult har 
lilurile rolurilor, făcînd 
„AUTOSTOP" o plăcută 
rlntire de cinefilm.

★
Laurence Harvey 

dă de tristețe a străbătut i- 
nimile iubitorilor de cinema 
la sfîrșitul anului 1973. La 
virsta de 66 de ani a dispă
rut Romeo al lui Castollani, 
partenerul Simone! Signoret 
din „Drumul spre înalta so- 
cietate", eroul preferat al lui 
Orson Welles din „Bătălie 
pentru Roma". Actorul de 
frunte al trupei Stratford- 
on-Avon Memoria) Theatre 
lasă in urma sa o frumoasă 
și nepieritoare amintire.

Al. COVACI

deplin rezolvate, acestea 
greunind activitatea minerilor 
în realizarea și depășirea sar
cinilor de plan.

Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri este necesar ca or
ganizațiile de partid respec
tive și conducerile sectoarelor 
să intervină urgent soluțio- 
nînd problemele ivite în pro- 

sul de producție și al mun
cii în subteran. Vor trebui 
puși la treabă toți cei care au 
sarcina să asigure brigăzilor 
din abataje și de la pregătiri 
condițiile corespunzătoare 
pentru realizarea zilnică a 
sarcinilor do plan.

Comuniștii. întregul colectiv 
al minei Vulcan, au datoria 
să acționeze cu fermitate 
fru înlăturarea lipsurilor 
nifestate în aceste zile, 
acționeze cu răspundere 
tru preîntîmpinarea lor în vi
itor. Numai în felul acesta ei 
se vor achita in mod exem
plar do sarcinile ce le revin 
în anul celei de-a XXX-a a- 
niversări a Eliberării și al ce
lui de-al XI-lea Congres 
partidului.

• DUMITRU LETEANU, Vulcan. Dacă 
vi s-a spus că umezeala din locuință se 
datorează unor greșeli de construcție ce 
nu pot fi remediate, cereți o altă locuință, 
iar dacă organele locale nu vă rezolvă pro 
blema. scrieți-ne.

© „UN GRUP DE ȘOFERI- — Petro
șani : Dacă este chiar așa cum susțineți 
dv. vă sfătuim să sesizați neîntîrziat or
ganele de ordine

@ L. M. — Petroșani: Preambalarc;' 
•artofilor in plase e o formă nou intro
dusă in practicarea servirii in aprozare, 
extinsă în întreaga țară.

© CONSTANTIN VICOL — Baru Mare: 
Vă credem și sîntem de acord cu dv. că 
procedeul „ascunderii" condicii de suges
tii și reclamații nu are ce căuta într-o 
unitate comercială care... se respectă.

© CONSTANTIN BRIOTA — Petro
șani : Dacă, după cum ne scrieți, vă asu
mați orice răspundere, reveniți. Așteptăm.

© NICU OPRIȘ — Petrila : „De ce — 
ne întrebați dv. — cei ce administrează 
centralele termice nu au curajul să răs
pundă sincer, fără a recurge mereu la 
promisiuni nefondate, în ce privește ora-

fadă
rele de funcționare a acestor centrale, 
potrivit cerințelor locatarilor ?“. Crede- 
ți-ne, și noi... am vrea să știm. Poate ni 
se va răspunde. în legătură cu cele narate 
despre taxiuri, nu considerăm că doar 
șoferul e de vină. Există, în mașină, 
„ceas" care înregistrează kilometrii și 
plata, după acel ceas trebuie să vă „con
duceți".

® GH. GHILEVICI — Petroșani: Fără 
îndoială, vom urmări în continuare pro
blema respectării (și afișării) prețurilor 
n unitățile comerciale.

f
-

f
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Ziarul libanez „UOricnt Lc Jour“
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Din țările socialiste
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Declarația
A

Intîlnirea dintre
„România întărește relațiile sale

economice cu țările arabe“ II. I*. Chineze
BEIRUT 12 — Coresponden

tul Agerpres. Crăciun Iones- 
cu. transmite : Sub titlul „Ro
mânia întărește relațiile sale 
economice cu țările arabe", 
cotidianul libanez ,.L' Orient 
Le Jour" publică. în numărul 
său din 11 ianuarie, un ar
ticol în care se subliniază, 
între altele, că în anul 1973 
volumul comerțului României 
cu aceste țări s-a dublat în 
comparație cu 1971. Anul tre
cut. scrie în continuare zia
rul. România a exportat în 
țările arabe instalații petroli
ere. ciment, tractoare, camioa
ne. combustibil pentru avioa
ne cu reacție, gazolină, produ
se alimentare și diferite alte 
furnituri și echipamente spe
ciale.

Ziarul relevă că în 
1974 exporturile române

anul 
că-

tre țările arabe vor atinge un 
voi iun de 350 milioane do
lari. contribuind la acoperirea 
unor necesități ale țârilor a- 
rabe cu diverse mărfuri. Ro
mânia. continuă ziarul, a a- 
cordat țărilor arabe credite 
importante pe termen lung, 
în condiții foarte avantajoa
se, de care au beneficiat E- 
piptul. Siria, Sudanul. Algeria 
și Irakul.

Un capitol aparte al artico
lului. cu subtitlul „Coopera
rea tehnico-științifică". relevă 
că între România și țările a- 
rabe au fost semnate nume
roase acorduri de cooperare 
tehnico-științifică in diverse 
domenii do activitate: cons
trucții mecanice, industrie chi
mică și petrochimică, prospec
țiuni și exploatări de zăcămin
te petroliere și miniere, amc-

najâri d© terenuri, construcții 
zootehnice etc. Lucrări în a- 
cestc domenii au fost sau vor 
fi executate în Irak, Maroc, 
Sudan. Siria. Egipt. Tunisia, 
R.A. Yemen, Kuweit. Nume
roși exporti români lucrează 
in aceste țări in vederea fina
lizării acordurilor încheiate.

Ajutorul acordat țărilor a- 
rabe în baza acordurilor în
cheiate conferă o foarte ma
re semnificație eforturilor pe 
caro România le depune pen
tru a sprijini țările arabe. A- 
cest efort se înscrie în cadrul 
relațiilor prietenești româ- 
no-arabe. în spiritul solidari
tății active a României cu 
cauza arabă atît pe plan eco
nomic cît și pe plan politic, 
scrie. în încheiere. „L‘ Orient 
Le Jour".

Unificarea încheierea vizitei
Tunisiei
cu Libia

și 
Co-

TUNIS 12 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile 
Reuter. France Prese si Asso
ciated Press, președintele Tu
nisiei. Habib Bourguiba. 
președintele Consiliului
mandamentului Revoluției din 
Libia. Moamer El Geddafi. au 
semnat, simbătă. pe insula tu
nisiană Djerba. o declarație 
anunțînd hotărirea de unifica
re a celor două țări într-un 
stat cu numele de Republica 
Arabă Islamică.

Declarația a fost transmisa 
presei, la sfirșitul convorbiri
lor dintre cei doi șefi de stat, 
de către ministrul tunisian de 
externe. Mohamed Masmoudi. 
și difuzată ulterior de postul 
de radio Tunis și de Agenția 
tunisiană de informații.

Noul stat va avea o singură 
constituție, un singur preșe
dinte, un singur drapel și o 
singură armată, precum și 
puteri legislative. executive 
și judiciare unice.

S-a stabilit ca în cele două 
țări să fie organizate, la 18 
ianuarie, referendumuri pen
tru aprobarea acestei hotăriri.

— ♦

Atacuri ale forțelor
patriotice Khmere

PNOM PENH 12 (Agerpres). 
— Forțele armate populare 
de eliberare khmere au ata
cat. vineri in zori, poziții ale 
inamicului la 12 kilometri 
nord de Pnom Penh. Ca ur
mare a atacului, unități ale 
diviziei a 7-a a armatei lon- 
noliste au fost izolate de punc
tul de comandă și de baza de 
aprovizionare cu combustibil.

Tot vineri, patrioții au bom
bardat aeroportul militar și 
unele obiective militare ina
mice din Pnom Penh

Potrivit unor precizări ale 
Agenției Khmere de Informa
ții (A.K.I.), in cursul puterni
cului bombardament de arti
lerie asupra bazei
din Pnom Penh. de Ia 7 ianu
arie ,au fost distruse două a- 
vioane militare și patru eli
coptere. precum și importante 
depozite militare.

aviatice

lui Henry Kissinger in R.A. Egipt
CAIRO 12 (Agerpres). — 

Secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A.. Henry Kissin
ger, și-a încheiat, simbătă. vi
zita oficială intreprinsă, timp 
de două zile, in Republica 
rabâ Egipt și consacrată 
xaminării posibilităților 
modalităților de realizare 
unui acord in problema de
zangajării trupelor egiptene și 
israeliene în regiunea Canalu
lui de Suez. In acest scop. 
Henry Kissinger a avut vineri 
seara. îndată după sosirea sa, 
și simbătă dimineața, convor
biri cu președintele Anwar 
Sadat.

In legătură cu aceasta, a- 
genția M.E.N.. reluînd princi
palele cotidiene din Cairo, re
latează că secretarul de stat 
al S.U.A. a prezentat președin
telui Sadat o formulă în care 
ar putea fi concretizat acor
dul de dezangajare a trupelor. 
Potrivit ziarului „Akhbar el 
Yom". care citează surse ale 
delegației americane ce-1 în
soțește pe secretarul de stat, 
este vorba de o propunere 
care-i aparține lui Henry Kis
singer.

Rcferindu-se la convorbirile 
cu președintele tării gazdă. 
Henry Kissinger le-a apreciat 
ca „foarte bune", după cum 
relatează agenția M.E.N.

A-

și
a

de- 
ur-

E-

Simbătă dupâ-amiază, se
cretarul de stat al S.U.A. a 
plecat la Tel Aviv, spre a e- 
xamina cu oficialitățile isra
eliene propunerea sa de 
zangajarc a trupelor .El 
mează să se reîntoarcă in
gipt duminică sau luni, pen
tru a-și relua, după convorbi
rile avute la Tel Aviv. convor
birile cu președintele Sadat.

O înalta oficialitate ameri
cană care-l însoțește pe Hen
ry Kissinger a menționat, po
trivit agenției United Press 
International că Henry Kis
singer urmărește realizarea li
nei înțelegeri de principiu, ur- 
mind ca negociatorii ce . al
cătuiesc grupul militar de lu
cru să pună- la punct, la Ge
neva. problemele concrete ca
re să conducă la încheierea 
unui acord definitiv.

★
TEL AVIV 12 (Agerpres). 

— Secretarul de stat al S.U.A. 
Henry Kissinger, a sosit sîm- 
bătă după-amiazâ la Tel A- 
viv, cea de-a doua etapă in 
cadrul turneului proiectat in 
Orientul Apropiat. El urmează 
să aibă convorbiri cu oficia
litățile țării gazdă în legătu
ră cu dezangajarea trupelor 
egiptene și israeliene în zona 
Suezului.

Consecințele programului de 
austeritate al guvernului britanic

LONDRA 12 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Simbătă, Anglia 
a încheiat cea de-a două săp- 
tămînă de lucru redusă la nu
mai trei zile, in conformitate 
cu planurile de austeritate ale 
guvernului „pentru a face fa
ță crizei de energie". Conse
cințele acestor măsuri sînt 
deosebit de ample — atît pe 
plan economic cit și pe plan 
social. In primul rînd pro
ducția industrială a scăzut cu 
circa 30 la sută : sînt zeci și 
zeci de întreprinderi care 
sînt nevoite să-și închidă por
țile chiar cinci zile pe sâp- 
tămînă din lipsa pieselor de 
schimb. Numărul șomerilor 
totali și parțiali care în no
iembrie scăzuse la aproape 
500 000 a ajuns în prezent la 
un milion și jumătate. Aproa
pe zilnic se înregistrează noi 
sporiri de prețuri la o serie de 
produse de primă necesitate. 
In aceste condiții salariile ce
lor ce muncesc sint menținute 
la un nivel redus ,.pentru a se 
contracara inflația". Cu toate

acestea, lira sterlină a ajuns 
la cea mai scăzută valoare 
din istoria sa.

Pe plan social, guvernul es
te confruntat cu amplele ne
mulțumiri manifestate de mi
lioane de oameni ai muncii 
care cer îmbunătățirea condi
țiilor lor de viață.

Noi măsuri de
GRECIA

ATENA 12 (Agerpres). — 
Guvernul grec a anunțat noi
le prețuri ale produselor pe
troliere și măsurile in vede
rea unei reduceri substanția
le a consumului de energie și 
carburanți.

Decretul guvernamental, dat 
publicității vineri seara, la 
Atena, prevede majorarea cu 
65 la sută a prețului benzi
nei. reglementarea circulației 
automobilelor particulare la 
sfîrșit de săptămină, reduce-

PEKIN 12 (Agerpres). — 
Purtătorul do ciivînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze a dat publi
cității o declarație in legătu
ră cu încercările autorităților 
de la Saigon do a-și extinde 
administrația asupra unora din 
insulele chineze Nansha, in
clusiv Nanwei și Taiping, du
pă ce în anii trecuți au reven
dicat alte insule chineze.

Guvernul R.P. Chineze, se 
spune în declarația difuzată 
de agenția China Nouă, rea
firmă că insulele Nansha. 
J-Isish. Chungsha și Tungsha 
constituie parte a teritoriului 
Chinei și suveranitatea R.P. 
Chineze asupra acestor insule 
este indiscutabilă. Resursele 
naturale din apele ce lc în
conjoară aparțin, de aseme
nea, Chinei. Hotărirea .autori
tăților do la Saigon de a în
corpora Nanwei. Taiping și 
altele din insulele Nansha es- 
tj ilegală, nulă și fără va
loare. Guvernul chinez nu 
va tolera niciodată nici o vio
lare a integrității teritoriale 
și a suveranității Chinei de 
către autoritățile de la Sai
gon, se arată în încheierea 
declarației.

CA URMARE A INTERE
SULUI SPORIT DE CARE SE 
BUCURA ȚARA NOASTRĂ 
IN OLANDA, editura ..Van 
Goor Zonen" din Haga a scos 
recent do sub tipar primul 
dicționar olandez-român și ro- 
mân-olandez.

Lucrarea — elaborată de 
Elena Arendsen- Constantin 
și profesorul Gerard de Rid
der — cuprinde circa 30 000 
dc cuvinte și a apărut într-un 
tiraj provizoriu de 6 000 e- 
xemplare.

LA MOSCOVA a fost dată 
publicității Hotărirea C.C. al 
P.C.U.S., Consiliului de Mi
niștri, Consiliului Central al 
Sindicatelor și C.C. al Comso- 
molului cu privire la întrece
rea socialistă a oamenilor 
muncii din industrie, construc
ții și transporturi pentru în
deplinirea înainte do termen 
a planului economiei naționa
le pe anul 1974.

LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă ședință a secreta
rilor Comisiei militare de ar
mistițiu în Coreea. Cu acest 
prilej, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a protestat împotriva 
continuării provocărilor împo
triva R.P.D. Coreene și a u- 
nor noi acte de încălcare a 
încetării focului.

LA 13 IANUARIE, popu
lația R.P. Bulgaria se va pre
zenta în fața urnelor de vot 
pentru a-și alege reprezentan-

primul ministru al Indiei și 
tovarășul Manea Mânescu

DELIII 12 — Coresponden
tul Agerpres, Ion Puținelu, 
transmite : Simbătă diminea
ța. primul ministru și preșe
dintele Comisiei do planifica
re a Republicii India. Indira 
Gandhi, a avut o intîlnire de 
lucru cu tovarășul Manea Mâ
nescu, vicepreședinte al Con
siliului do Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Tovarășul Manea Mânescu 
a transmis primului ministru 
al Republicii India. Indira 
Gandhi un mesaj cordial do 
salut și prietenie din partea 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialisto 
România, urări de sănătate și 
fericire din partea tovarășei 
Elena Ccaușescu. precum și u- 
râri de prosperitate și progres 
pentru poporul Indici.

De asemenea, tovarășul Ma
nea Mânescu a transmis sa
lutul prietenesc din partea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Doamna Indira 
mulțumind pentru 
transmis, la rîndul
mai bune urări de sănătate și 
fericire președintelui Consi-

Gandhi, 
mesaj, a 

ei. cele

liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ccaușescu, depline realizări 
pe calea prosperității popo
rului român prieten. Totoda
tă. premierul indian a trans
mis salutul său președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Maurer.

In cursul convorbirii, 
fost evocate bunele 
dintre România și India, 
zultatele pozitive obținute în 
dezvoltarea colaborării econo
mice, precum și perspective
le cu privire la lărgirea și di
versificarea cooperării indus
triale și tehnico-științifice 
dintre cele două țări, pe baza 
respectării independentei și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. In conti
nuare, au fost abordate pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale care interesează 
ambele țări.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială și 
de deplină înțelegere.

La intîlnire au asistat D.P. 
Dhar, ministrul planificării, 
tehnologiei și economiei, Vi
shnu Ahuja, ambasadorul In
diei la București, și Petre 
Tânâsie. ambasadorul Româ
niei în India.

Ion

au 
relații 

re-

MOSCOVA (Agerpres). — 
După o perioadă de peste 50 
de ani de exploatare a re
zervelor de petrol aflate la 
mici adincimi în zona de- 
presionară precaspică. zilele 
trecute, din una dintre son
dele de mare adincime fora
te recent aici a începui să 
erupă un puternic jet do ți
ței, care, venit din straturi 
aflate la ’ 0Cr de metri sub 
sol. prevestește viitoarea ex
ploatare la scară industrială 
a aurului nciiv din profun
zime.

Specialiștii consideră că în 
zonă se află, de fapt, un ;•! 
doilea elaj de zăcăminte pe
trolifere cuprinse între 3 
și 5 mii de metri adincime. 
al căror volum depășește 
considerabil pe cel al zăcă
mintelor din etajul 
perior, ceea cc va 
ce ca regiunea să 
pe un loc fruntaș în ansam
blul zonelor petroliferi.’ din 
Uniunea Sovietică.

★
SOFIA (Agerpres). — Pla

nul de dezvoltare economi
că a Bulgariei prevede alo
carea unor fonduri supli
mentare dezvoltării indus
triei ușoare, fonduri ce dc-

pășesc nivelul prevăzut în 
planul cincinal 1971—1975. 
Fondurile respective Sint. 
in primul rînd. destinate ac
tivității de modernizare. în
noirii parcului de mașini și 
achiziționării unei cantități 
suplimentare de materii pri
me din producția internă și 
din import. Astfel, în 1974, 
producția acestei ramuri va 
înregistra un spor de 8,3 la 
sută, comparativ cu anul 
precedent, aproape 90 la 
sută din valoarea producției 
fiind destinată satisfacerii 
necesităților interne. îndeo
sebi in sfera articolelor de
ficitare.

su- 
fa- 

ocu-

★
BUDAPESTA (Agerpres). 

— Ungaria a început nego
cieri cu un număr de cinci 
firme vest-europene și din 
Japonia in vederea realiză
rii, pînă în 1985. a unei rețe
le de autostrăzi în lungime 
de 450—500 kilometri, care 
urmează să lege capitala de 
principalele centre industria
le ale țării. In a doua jumă
tate a anului 1974. urmează 
să înceapă realizarea aces
tui program aprobat de gu
vern. Investiția se va cifra 
la aproximativ 25—30 mi
lioane forinți.

in organele locale ale pu
terii de stat. La alegeri vor 
participa 6 300 000 de alegă
tori — muncitori, țărani 
operatori, intelectuali, 
și tineri.

ții

co-
femei

MARLON BRANDO 
LISABETH TAYLOR 
mit titlul de cei mai populari 
actori de film ai anului 1973, 
în urma unei anchete între
prinse de Asociația presei 
străine din Hollywood.

ȘI E- 
au pri-

LA UZINELE DE VAGOA
NE DIN RIGA a început ex
perimentarea superexpresului 
„ER-200". care va dezvolta vi
teza de 200 km/h. Distanța de 
651 km, între Moscova și Le
ningrad. va fi parcursă de 
tren in numai 3,5 ore. Saloa
nele celor 14 vagoane, con
struite din aliaje de aluminiu, 
dispun de fotolii de tipul ce
lor de avioane, de instalații 
de aer condiționat și de alte 
elemente de confort modern.

economisire a petrolului și energiei
rea cu 50 la sută a iluminatu
lui public în localități, inter
zicerea reclamelor luminoa
se și a iluminatului magazi
nelor după ora 21.00 și limi- 

a 
pe

tarea vitezei de circulație 
autovehiculelor la 80 km 
oră, în întreaga țară.

a informat că situația în do
meniul energetic, deși a cu
noscut o anumită ameliorare 
in ultima lună, rămîne în 
continuare delicată.

JAPONIA

OLANDA
HAGA 12 (Agerpres). — 

In Olanda a intrat in vigoare 
raționalizarea consumului de 
benzină. Comentînd noile mă
suri, ministrul pentru proble
me economice, Ruud Lubbers,

TOKIO 12 (Agerpres). — 
Guvernul japonez a anunțat, 
vineri, noi măsuri de econo
misire a petrolului și ener
giei. Acestea se referă la re
ducerea cu 15 la sută a con
sumului de energie electrică, 
începînd de la 16 ianuarie, și 
do petrol, de la 1 februarie.

ni MINIC A, A NU ARIE

DUMINICA, 13 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie ; Vifornița : Republica : 
Y-17 acționează ; PETRILA: 
Copiii căpjtanuiu. Grant: 
LONEA — Minerul: La răs
cruce de vinturi : ANINOA- 
SA : Războiul lui Murphy ■_ 
VULCAN : Departe de Tip
perary : LUPENI — Cultu
ral : Doi pe un baiansoar : 
Muncitoresc Aladin și lam
pa fermecată ; URlCANI: 
Acea pisică blestemată.

\ ULCAN : Nunta de 
LUPENI — Cultural : Drep
tul de a iubi : Muncitoresc : 
Aladin și lampa fermecată : 
URIC ANI: Acea pisică bles
temată.

Wadîo
DUMINICA, 13 IANUARIE

LUNI, 14 I\N( 1RIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Autostop : Republica : 
Coarnele de aur; PETRILA: 
Copiii căpitanului Grant; 
LONEA — Minerul : O zi 
mai lungă decit un an ț

6.00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții : 7.00
Radiojurnal : 8.00 Partidului, 
inima și versul : 8.10 Ilustra
te muzicale ; 9.00 Ora satu
lui ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor : 10,30 Succese ale 
discului ; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Intîlnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat ; 11,35 Melodii

de Gelu Solomonescu ; 12,00 
De toate pentru toți : 13,00 
Radiojurnal ; 13,15 Stele ale 
cîntecului : 14,00 Unda vese
lă ; 14.30 Estrada duminica
lă ; 15,00 Buletin de știri ;
17,30 Azi, în România : 18,00 
Suita simfonică de Sabin 
Drăgoi ; 18,30 Albumul in- 
terpreților de muzică popu
lară ; 19.00 Radiojurnal ;
19.15 Recital de oboi Leon 
Goossens ; 19,30 Scene din o- 
pera „Fedora“ ; 20.00 Comori 
de cîntec și de joc ; 20,15 Ze
ce melodii preferate ; 20,50 
Soliști români de operetă ;
21.15 Muzică ușoară : 22,00
Radiojurnal ; 22,30 Opera
„Albert Herring" ; 22,50 Mo
ment poetic; 23,00 Dans
non stop ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

Lumea copiilor.
Telejurnal — Săptă- 

mîna internă și 
națională în imagini. 
Reportajul 
nii : Un 
cercare.
Film artistic. Colum
bo : „Generalul".
Concert extraordinar 
cu Gheorghe Zamfir. 
Telejurnal.
Duminică sportivă.

inter

săptămî- 
stand de în-

8.30

8.40
9.40

10,00
11,15

11.35
11.40
12,30
13,00
17,00

17.35
17,40

Deschiderea progra
mului.
Cravatele roșii.
Film serial. Daktari. 
Viața satului.
Documentar TV. — 
Chipul unui oraș : Re
șița, azi și mîine.
Publicitate. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical. 
Film serial. Pistruia
tul — episodul IV. 
Publicitate.
Finala 
național 
gheață : 
Steaua 
II-a și a Ilî-a).

campionatului 
de hochei pe 
Dinamo — 

(reprizele a

16.30

19.00

19.15
19,20

19.30

20,00
20,30

21,15

22,15

Emisiune in limba 
maghiară.
O interpretă a cîn- 
tccului popular mun
tenesc : Tita Băr-
bulescu.
Publicitate.
1001 de seri — Aven
turile lui Zajko. 
Telejurnal. — La co
tele anului XXX. 
Panoramic științific. 
Revista literar-artis- 
tică TV.
Roman-foileton. Pot 
Bouille — Episodul III. 

24 de ore.

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

ZONE ÎNTINSE DIN STA
TUL AUSTRALIAN NEW 
SOUTH WALES continuă să 
aibă de suferit de pe urma i- 
i\undațiilor catastrofale pro
vocate de ploile torențiale ca
re au căzut în ultimele zile. 
Pagubele înregistrate în regi
unea Narrabri, cel mai puter
nic lovită, sînt evaluate la 30 
milioane dolari australieni 
(45 milioane dolari americani). 
Precipitațiile căzute sînt ca
lificate drept cele mai mari 
pentru zonele în cauză din ul
timii 30 de ani.

VINTURI DEOSEBIT DE 
PUTERNICE, a căror viteză a 
depășit 120 kilometri pe oră, 
s-au abătut în ultimele zile 
asupra coastelor britanice, 
desprinzînd acoperișurile lo
cuințelor, inundînd regiunile 
mai joase și blocînd numeroa
se drumuri cu copaci căzuți. 
Nu au fost înregistrate victi
me, dar mai multe clădiri de 
coastă au suferit serioase a- 
varii, iar o serie de ambarca
țiuni au fost scufundate de 
furtună.

JOI, termometrele au înre
gistrat. in Brazilia, cea mai 
înaltă temperatură din aceas
tă vară... sudică: 39,2 grade 
Celsius. Bilanțul cu care s-a 
soldat această temperatură- 
record este de 66 de cazuri de 
deshidratare și un singur de
ces, semnalate în cursul ace
leiași zile la Rio.

R.P. UNGARA : Vedere exterioară a noii mine 
bauxită, Halimba 3. din munții Bakony. Adîncâ de 320— 
350 m. această nouă mină va realiza o producție anuală de 
600—800 000 tone de bauxită, ceea ce înseamnă 1/4 din pro
ducția de bauxită a întregii țări.

Furtuni, căderi de zăpadă
și ploi torențiale în S.U.A

WASHINGTON 
preș). — Condiții 
gice deosebit de nefavorabile 
se înregistrează in cea mai 
mare parte a Statelor Unite, 
înspre coasta Pacificului, do 
la cîmpiile din vest pînă în 
zona New England, caracte
ristica principală a zilei 
vineri au fost vînturile 
ternice, în timp ce în sud 
fost înregistrate . temperaturi 
scăzute, căderi de zăpadă, 
furtuni și descărcări electrice 
în Texas, ploi torențiale și i- 
nundații în statele Virginia, 
Virginia de Vest și Tennessee. 
Pentru a sprijini operațiunile 
de evacuare organizate în a- 
ceste ultime state s-a făcut a- 
pel la ajutorul trupelor din 
Garda Națională. In Tennes
see, cei aproape 80 de mili
metri de precipitații pe me
tru pătrat au provocat mai

12 (Ager- 
meteorolo-

de
pu-
au

multe accidente de circulație 
pe magistrale și au determi
nat evacuarea mai multor lo
calități. Un puternic incendiu 
s-a declanșat, in urma unei 
descărcări electrice, la o ra
finărie din Texas, fiind dis
truse mai multe cisterne cu 
petrol brut. După două zile 
de căderi de zăpadă, traficul 
este deosebit de afectat acum 
și de lapoviță în statele Mas
sachusetts. Connecticut și 
Rhode Island, precum și in 
orașul New York. Importan
te căderi de zăpadă au fost 
anunțate, de asemenea. în 
statele Vermont, New Hamp
shire și Maine. In partea de 
vest a statului New York, ci- 
teva sute de școli au fost în
chise, iar o serie de zboruri 
interne ale unor companii de 
transport aerian au fost a- 
nulate sau amînate.

Apele tămăduitoare
ale Ungariei

(Urmare din pag. 1)

porf cu alte orașe care dis
pun de asemenea ape, îl con
stituie, in alara marelui nu
măr de izvoare termale, ga
ma extrem de largă a apelor 
sale medicinale. Izvoarele 
termale cele mai eficace con
țin. printre altele, sodiu, sul
fați, clor, emanații de radiu, 
rodiu și hidrogen suliurat. In 
apropiere de Pesterzsebel, 
localitate situată la marginea 
Budapestei, se găsește un iz
vor a cărui apă iodată și să
rată posedă proprietăți cura
tive speciale. La sud și la 
șud-esl de muntele Gellert, 
trei grupuri de ape cu un de
bil ridicat furnizează 13 mili
oane de litri de apă purgati
vă pe an, din care se obfine 
o producție anuală de 3 mili
oane de kilograme de săruri 
purgative.

Domeniul de aplicare cel 
mai clasic și cel mai răspin- 
clit al hidroterapiei este cel 
al bolilor reumatismale. Băile 
termale au un elect binefăcă
tor asupra evoluției bolii, a- 
lenuind și suprimi nd durerile. 
Ele sînt. de asemenea, efica
ce, sub formă de tratament, 
pentru combaterea artritelor, 
afecțiunilor coloanei verte
brale, cartilagiilor, țesuturilor 
cartilaginoase, tendoanelor. 
nervitelor și gutei. Aceste băi 
accelerează totodată vinde
carea diferitelor leziuni.

Apa care confine elemente 
radioactive are un bun elect 
curativ in caz de surmenaj 
fizic și intelectual, in cazul 
tulburărilor vasculare, ale re
umatismelor musculare și fa
vorizează cicatrizarea. Expe
riența lungilor ani de practi-

că demonstrează că, în bolile 
aparatului motor, numai tra
tamentul medicamentos este 
departe de a fi eficace dacă 
nu este conjugal cu hidrote- 
rapia.

In vederea exploatării rati
onale a surselor termale a 
lost creat un Institut NafionaJ 
de Reumatologie și Fiziotera
pie la Budapesta in urmă cu 
mai multe decenii. El formea
ză specialiști cu înaltă cali
ficare și {ine pasul, dalorilă 
diferitelor sale seefii de cer
cetări, cu realizările de vîrl 
in ceea ce privește probleme
le actuale ale tratamentului 
reumatismelor.

Acest institut mai are drept 
sarcină analizarea proprielă- 
filor fizice și chimice ale a- 
pelor diferitelor izvoare ter
male, studiază efectele lor și 
ritmurile de aplicare, precum 
și reacțiile organismului iafă 
de diierite metode hidrotera- 
peulice și eiectele acestora 
asupra aparatului circulator.

La Budapesta, ca și in pro
vincie, izvoarele termale cu 
renume încă din vechime sini 
încadrate de adevărate insti
tui ii spitalicești, corespunză
toare proprietăților apelor 
termale ale regiunii și care 
exploatează din plin avanta
jele pe care le oferă mediul 
'înconjurător.

In ceea ce privește trata
mentul bolilor reumatismale, 
izvoarele Lukacs și Csaszar, 
precum și așezăminlele de să
nătate cu același nume au 
un rol primordial. (Tocmai in 
aceste așezăminte se află se
diul Institutului de Reumato
logie și Fizioterapie despre 
care a fost vorba mai înain
te). Aceste băi sînl alimenla-

te de 34 de izvoare bogate 
in ape termale. Intr-unui din 
aceste izvoare, denumit „la
cul cu nămol", se pot zări 16 
mici firișoare de apă care ies 
din pămînt. Cele 17 izvoare 
care alimentează băile Gel
lert și cele 16 izvoare ale bă
ilor Rudas garantează cele 
mai largi posibilități de stu
diu asupra apelor termale.

Printre stațiunile termale 
din provinicie, Heviz, Hajdu- 
szoboszlo și Harkany sint do
tate cu instalații spitalicești 
bine echipate.

La Heviz, izvoarele terma
le ies la suprafață prin fisu
rile scoarței terestre create 
prin deplasări de origină vul
canică și alimentează, de se
cole, un lac natural, înconju
rat de zăcăminte de turbă. A- 
pa caldă a acestui lac și nă
molul său conțin hidrogen 
suliurat și diferite substanțe 
radioactive al căror efect es
te remarcabil asupra tulbură
rilor organelor motoare. A- 
ceste afeefiuni sini de aseme
nea tratate cu succes la Haj- 
duszoboszlo unde izvoarele 
vin de la mari adincimi și 
furnizează o apă termală bo
gată in clorură de sodiu, iod, 
brom șl sulf. Aceste izvoare 
constituie o mărturie a exis
tentei mării care acoperea 
Marea Cimpie ungară in c- 
rele geologice. Stațiunea de 
la Harkany se găsește in par
tea cea mai de sud a Ungari
ei. Microclimatul său este în 
mod deosebit echilibrat prin 
masele de aer de origine me
diteraneană. Apa termală din 
băile sale confine sull și di
ferite gaze naturale.

(.,Revue Hongroise'*)
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