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Pentru realizarea cincinalului înainte de termen
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In colectivul de unde a pornit chemarea
Există momente ale zilei 

cînd freamătul muncii din a- 
dincuri pare că se mai domo
lește, momente cind. prin com
pensație, incintele minelor cu
nosc o animație deosebită. 
Sint clipele dintre schimburile 
de lucru, cind se succed in 
sensuri opuse chipurile expri- 
mind matură chibzuință și în
credere in propriile forțe ale 
celor care „intră" sau satis
facția împlinirilor muncii 
celor care „ies".

Acest moment, oceastă 
dare simbolică de ștafeă 
care s-ou întipărit puternic în
semnele succesului copătă va
lențe deosebite in mijlocul mi
nerilor vulcăneni, colectiv de 
muncă o cărei destoinicie, ab
negație si spirit metodic le-a 
aermis dobîndireo și consoli
darea mult rivnitului titlu de

fruntaș ol întrecerii minerești 
din Vale și nu numai de aici. 
Alături do ortacii lor, treceau 
grăbiți Petre Ailincăi, Szabo 
Balas. Ion Sima, Petru Sănău- 
teanu și mulți alți brigadieri

prima lună a anului ?“ nu-l 
descumpănește cituși de puțin 
pe Balaș Szabo, un brigadier 
care la mina Vulcan nu mai are 
nevoie de recomandări. „Luna 
asta o vom incheia cu plus ca

ole

pre- 
pe

DEVINE FAPTA

i

/

acor- 
și ca- 

cost

de frunte oi minei care, zi de 
zi. fac ca munca din abataje 
să se încadreze in 
înalte ole întrecerii 
declanșată deci, de 
lectiv vrednic.

întrebarea „Ce a

PLUSUL LA PRODUCȚIA
DE CĂRBUNE PE BAZIN:

7643 tone

ritmurile 
socialiste, 
acest co-

însemnat

intotdeauna. Mă gindesc, insă, 
la faptul că i-am provocat la 
întrecere pe ortacii noștrii din 
întreaga țară. Aceasta înseam
nă pentru noi răspunderi in 
plus ; va trebui să dăm căr. 
bune mai mult ca in anul

trecut, dar va trebui să 
dăm o atenție mai mare 
lității sale, prețului de 
la care il obținem'*.

...Preocupări care animă in 
aceste zile un întreg colectiv 
de muncă și care constituie 
cadrul general al strădaniilor 
sale de autodepârire. Preocu
pări vizind o obli iție morală 
de mare responsabilitate - 
aceea de a confirma prin noi 
fapte de muncă tot mqj bune, 
prestigiul și încrederea ciștiga- 
te in anul trecut.

„Merge bine treaba, nici 
nu vrem să credem c-ar putea 
fi altfel, ne spune brigadierul 
Ion Sima. La cele peste 2 000 
de tone extrase pină azi peste 
plan de către sectorul III a 
contribuit și grupa noastră cu 
peste 770 de tone. Este un 
plus pe care il vom mai „ro
tunji" pînă la sfirșitul lunii și

Bujor BOGDAN 
(Continuare în pag. a 3-a)

Viteze
sporite

la avansări
cu realizarea ritmi- 

extracția 
pregătirea capa- 

viitoa- 
preocuparea perma-

Odată 
că a sarcinilor la 
de cărbune, 
cităților de producție 
re este . ____ __ _
nentă a minerilor din secto
rul I al minei Paroșeni. Cu 
5 ml de avansare mai mult 
au reușit să realizeze de la 
începutul lunii minerii din 
brigada condusă de PAR- 
TENIE ANISIE la pregătirea 
abatajului frontal 6136. De a- 
semenca 5 ml realizați pes
te plan raportează și ortacii 
șefului de brigadă ANDREI 
ȘANDOR care execută, în 
steril, un plan înclinat colec
tor, viitoarea cale a produc
ției din blocul II B.

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 

Român, participanților la lucrările celei de-a 
Ill-a Conferințe pe țară 

a Asociației crescătorilor de albine
Dragi tovarăși,

Doresc, înainte de toate, să vă mulțumes- 
in mod călduros pentru invitația ce mi-ațt 
adresat-o de a lua parte la cea de-a lll-o 
Conferință pe țară a Asociației crescătorilor 
de albine și la aniversarea - cu acest prilej 
- a 100 de ani de la înființarea primei aso
ciații de apicultori din România. Imi este 
deosebit de plăcut să vă adresez pe această 
cale un cordial salut și calde felicitări dum
neavoastră, participanților la conferință, tu
turor apicultorilor din țara noastră.

îndeletnicire străveche, cu frumoase tra
diții populare, apicultura a reprezentat de-a 
lungul vremii o activitate constantă a poporu
lui român, favorizată fiind de minunatele 
condiții pe care relieful și clima țârii le oferă 
din abundență pentru creșterea albinelor. 
Țin să apreciez in mod deosebit rezultatele 
obținute in ultimii ani de cei peste 60 000 dc 
crescători de albine, de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii care își desfășoară activitatea in 
sectorul apicol

In cadrul p liticii generale a partidului 
și statului nostru de dezvoltare susținută a

agricullurii socialiste, de valorificare cit mai 
deplină a multiplelor sale posibilități, apicul
turii ii revine un rol important, fiind chemată 
sâ contribuie, alături de celelalte ramuri 
agricole, la sporirea continuă a producției 
agro-alimentare. Cunosc că apicultorii din 
taro noastră și-au propus pentru următorii 
ani sarcini însemnate privind sporirea efecti
vului și producției apicole, producerea de 
material biologic tot mai valoros, dublarea 
cantității de miere pentru consumul popu
lației - ți vă doresc să îndepliniți in cele mai 
bune condiții aceste obiective. Sint încredin
țat că bilanțul pe care il veți face in cadrul 
consfătuirii, dezbaterile ce le veți purta vor 
constitui un puternic imbold in activitatea 
dumneavoastră pentru obținerea unor <ezul- 
tate și mai importante.

Cu această convingere, urez succes deplin 
lucrărilor celei de-a lll-a Conferințe pe Iară 
a Asociației crescătorilor de albine I Vă 
doresc tuturor noi succese și satisfacții tot 
mai mari in activitatea ce o desfâșurați și in 

■ iața personală, multă sănătate și fericire

Nicolae CEAUȘESCU

Deschiderea lucrărilor
celei de-a treia Conferințe pe țară

a apicultorilor

După ziua de ieri, o 
la sfîrșitul căreia minerii 
pășirea sarcinii de plan la 
sul de cărbune realizat peste plan a atins 7 643 tone.

Cu excepția minei Dîlja, în 25 ianuarie, toate ce
lelalte unități miniere și-au depășit sarcina zilnică, 
cea mai ridicată producție suplimentară extrasă fiind 
înregistrată de colectivul minei Lonea — 273 tone.

Evidențiem că peste 5 000 tone din producția su
plimentară de cărbune extrasă pe întregul bazin pînă 
acum aparține colectivului minei Vulcan, care se do
vedește decis să susțină prin fapte angajamentele 
asumate cu prilejul lansării chemării la întrecere că
tre unitățile din industria carboniferă.

nouă zi de muncă rodnică, 
Văii Jiului au raportat de- 
producția de cărbune, plu-

Premise sigure noilor 
capacități

ex- 
nr. 7 și 
sectorul 
miniere 
pregătiri 
Adam e-

Pentru continuarea 
ploatării abatajelor 
7 a din blocul III, 
III al exploatării 
Dîlja. brigada de 
condusă de Ștefan
xecută o lucrare de maxi
mă însemnătate. Este vor
ba de galeria de aeraj din cir
cuitul puțului orb nr. 2 al 
minei, la nivelul orizontului 
de cap, cota 535.

Zilnic dc la începutul a- 
nului, ortacii lui Adam au 
reușit să inainteze peste 3 
ml in steril și să asigure in 
acest fel o avansare cu 6 
ml mai mare decît cea pla
nificată. Ei au creat astfel 
premisele necesare scurtării 
duratei de execuție și intra
rea în exploatare a noilor 
capacități productive 
trei zile mai devreme.
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U. F. E. T. Petroșani

Depășiri la sortimentele de export
Din bilanțul livrărilor la ex

port pe care le-a efectuat pină 
la această dată Unitatea 
restieră de exploatare 
transport din Petroșani,
poate desprinde o concluzie : 
sarcina lunară va fi substanțiol

depășită la toate sortimentele 
de plan.

La lemn de celuloză, de pil
dă, vor fi expediate peste pre- 

a- 
metri 
con-

Sîmbătă dimineața, au în
ceput, in Sala mică a Pala
tului Republicii Socialiste 
România, lucrările celei de-a 
treia Conf?rințc pe țară a 
apicultorilor, continuatorii a- 
neia dintre cele mai vechi în
deletniciri de pe meleagurile 
țârii noastre. Iau parte dele
gați ai filialelor județene, re 
prezentînd pe cei pest? 60 0u9 
membri ai Asociației creșcă 
torilor de albine, și invitați 
— membri ai conducerii Mi
nisterului Agriculturii, indus
triei Alimentare și Apelor, ai 
altor instituții centrale, oameni 
de știință și cadre didactice 
din învățămîntul agricol su
perior și mediu.

Lucrările conferinței au 
fost deschise de Ion Moldovan, 
adjunct al ministrului agri
culturii. industriei alimentare 
și apelor, prima parte fiind 
consacrată aniversări’ unui 
veac de la înființarea prime
lor asociații de apicultura și 
a celor dintîi publicații de 
specialitate pe teritoriul țării

noastre. S-a dat citire Decre
tului Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Remania 
prin care se conferă Ordinul 
Muncii clasa I Asociației cres
cătorilor de albine pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea apiculturii. cu 
prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la înființarea primelor 
asociații ale crescătorilor de 
albine din țara noastră. Înalta 
distincție a fost inminată 
președintelui asociației de - a- 
tre tovarășul Nicolae Giosan. 
membru al Consiliului de Stat.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat au mai fost conferite

un număr de 10 ordine și 30 
de medalii unor apicultori 
fruntași, membri ai Asociației 
crescătorilor de albine.

Tn continuare, ministru] a- 
griculturii, industriei alimen
tare și apelor, Angclo Micu- 
lescu, a citit mesajul adresat 
conferinței de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român. Mesajul a fost urmă
rit cu deosebit, interes de 
narticipanți care, prin aplauze 
’ndelungate și ovații și-au 

anifestat adinca recunoștință

(Continuare in pag a 4-a)

La posturile noastre de radio și televiziune
Luni. in jurul orei 11.00. posturile noastre de radio si 

televiziune vor transmite direct de la Aeroportul interna
țional Otopeni ceremonia sosirii regelui Regatului Hașemit 
al Iordaniei. Hussein Ibn Talal. care, la invitația președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. va face o vizită oficială in țara noastră.

A
In cadrul Zilei brigadierului

STIMA Șl PREȚUIRE PENTRU CEI MAI BUNI
Casa de cultură q sindicatelor 

din Petroșani a găzduit ieri in- 
tilnirea brigadierilor de la mi
nele Văii Jiului, manifestare care 
tinde să devină tradițională și 
care circumscrie un viu schimb 
de experiență intre conducătorii 
formațiilor de lucru minerești 
axat pe linia perfecționării teh
nologiilor de lucru, a metode
lor de organizare a activității 
productive de la fronturile de Iu. 
cru.

Intilnirea a constituit un bun 
prilej de trecere in revistă a 
celor mai bune rezultate înregis
trate in cursul anului trecut in ac
tivitatea de extracție, de analiză a 
felului in care se aplică și se ge
neralizează inițiativele minerești 
născute in întrecere, inițiative 
care sintetizează in ele o bogată 
experiență de muncă și dăruirea 
exemplară in îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de mare în
semnătate ce revin minerilor 
Văii Jiului in asigurarea bazei 
energetice a țării.

Cei prezenți au aplaudat, rind 
pe rind, pe frontaliștii PETRE 
CONSTANTIN si ION SALĂJAN, 
de la Lupeni, TUDOR TÂRBU-

ZAN, de la Aninoasa, pe frun
tașii întrecerii celor de la „ca- 
mere“ - ZAHARIA BĂLÂUȚA și 
MARIN CIUBĂR, de la Lonea, 
și PETRU ROMAN, de la Ani
noasa, precum și pe cei care im
pulsionează deschiderea și pregă
tirea de noi zone de zăcâminl 
- brigadierii EMIL KOPANDi, 
de la Lupeni, PAVEL DEDIU, de 
la Aninoasa și 
de la Dilja.

Cei premiați 
din belșug de 
rășilor lor de i 
Valea Jiului, _r____  __
le erau adresate insă numai lor. 
Pentru că, așa după cum sublinia 
tovarășul Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, și director ge
neral al C.C.P. felicitările au 
fost adresate atît laureaților 
întrecerii minerilor Văii Jiului cit 
și celor care și-au făcut in mod 
exemplar datoria, pregătind rea
lizările foarte bune din ultimele 
luni.

Nu este lipsit de semnificație 
faptul că in cuvintul său, Eroul 
Muncii Socialiste Petre Constan
tin arăta ; „satisfacția cea mai

GABOR LEVAY,

au beneficiat 
aplauzele tovo- 

muncâ din toată 
aplauze care nu

am pentru că impari 
locuri in clasamentul

mare o 
primele 
hărniciei cu fostul meu tovarăș 
de muncă, Ion Sălăjan, pe care 
l-am văzut urcind pas cu pas 
treptele profesiunii de miner". 
Acest sentiment iși păstrează 
semnificația și forța generatoare 
de succese in muncă la scara 
întregii colectivități a minerilor 
principalului bazin carbonifer al 
țării. Pentru că minerii Văii 
Jiului se cunosc și se întrec îm
preună, se bucură cu toții de 
reușitele celor mai destoinici 
și găsesc in aceste reușite pilde 
mobilizatoare pentru strădaniile 
de zi cu zi puse sub semnul 
continuei perfecționări

B. MIHAI

In paralel, răspunzind unor 
solicitări suplimentare, ou fost 
sau vor fi expediate in străi
nătate, pină la finele lunii, și 
sortimente lemnoase care nu 
au fost contractate inițial. Este 
vorbo de 18 tone mangal de 
bocșă si 101 tone lemn de foc.

fo-

se

Iîn opera-

și executan/i- 
slrungarul \'IC-

proiect 
care 
ve- 
toc-

a- 
de-

în- 
rămas, 

un

cu destulă 
modul în 

această încer- 
fusese privită 
luni in urmă.

șl trala- 
In cele 

urmă, insă, lo- 
a mers bine, da-

Iscusința oamenilor a învins
r///////////////////////////////////////z/////z///z//zz///z//z///////////////////////z/zn

R. P. Bulgaria
vederi beneficiarilor din 
tara granițelor țării 60 
cubi. La lemnul pentru 
strucții rurole depășirea 
de 15 metri cubi.

NOE“

telescaun, 
rl de a- 

gen in 
străbate de

nia jestuos înăl- 
Parîngu-

F. S. H. VULCAN. La mașina dc sudură automata l-am 
găsit pe tinărul sudor Vasile Stăncioiu — unu] din destoini
cii meseriași ai fabricii care se achită de sarcini numai 
prin lucrări de înaltă calitate — in timpul execuției unei 
suduri in mediu protector CO 2 la stîlpii S.A.H.

Foto : Ion LICIU

fimile 
lui. Un telescaun con
struit de oamenii dc 
aici, pentru oamenii 
de aici. E materiali
zarea unui 
îndrăzneț pe 
cîndva, putini il 
deau realizat, 
mai de către... cei ca
re făuresc utilajele 
masive necesare în 
adincuri.

Au trecut insă luni
le cu repeziciune și 
iată că mult visatul 
mijloc de locomo/ie 
montană își așteap
tă pasagerii. încer
căm astăzi să deru
lăm filmul nașterii

I acestui telescaun, in
J halele întreprinderii

de utila) minier 
troșani 
cu insistentă 
ultimelor 
celea ce 
punct un 
maximă 
pentru securitatea în
tregii construcții, a 
acelora care îl vor 
folosi — dispozitivul 
de prindere fixă pe 
cablu a scaunului. 
Incertitudinea asu
pra posibilităților de 
realizare a unui ase
menea reper a plutit 
mai multă vreme, 
chiar dacă nu în u- 
zină se realizează o 
primă conturare prin 
matri/are. Se punea 
insă problema pre
lucrării în continua - 
re. Zeci și poate chiar 
sule de ore, inginerii 
VASILE HERMAN și 
NICOLAE NIȚESCU

și ne oprim 
asupra 

imagini, a- 
au pus la 
element de 

importantă

vegheat la' „naș
terea" primelor două 
exemplare de probă. 
Așa a lost posibilă 
stabilirea unei teh
nologii precise, cea 
mai indicată _ pentru 
evitarea eventuale-

piesei a ridicol 
o serie de probleme 
in special 
(iuniie de prelucrare 
mecanică 
meni termic, 
din 
tul

SĂLl$TEANU.
Examenul de labora
tor a iost trecut cu 
succes Ia controlul de 
defectoscopie cu ra
ze X, la Încercările de 
solicitare la traefiu- 
ne și rezilientă.

lor nereușite. Tinâ- 
rul inginer N. Niles- 
cu, cel care a urmă
rit lucrarea pînă la 
finalizare, avea sâ 
ne declare: „Mul
țumită inginerului 
Herman am găsit so
lul ii optime de prelu
crare. Complexila-

torită 
lor: 
TOR RADU, frezorii 
AUREL GABOR și 
IONEL Ol AH. lăcâ- 
tușii STEFAN CĂ- 
PRIC1, CONSTAN
TIN IV ANUS și COS- 
I ACHE PADUREA- 
NU, termislul GHEOR-

Mulțumiri pentru 
reușită urmate de feli
citările de rigoare au 
venit și din partea 
celor ce au conceput 
acest telescaun. a 
proiectanfilor. însăși 
etapa necesară ro
tarii instalației a e- 
videntiat calitatea

remarcabilă a acestor 
repere.

Refin 
exactitate 
care 
care 
cu 6 ... ......
de însăși directorul 
întreprinderii ing. 
GHEORGHE OLĂ-
RIU : „Cu acest dis
pozitiv de prindere 
ne vom da exame
nul in arta de a mun
ci la o lucrare de a- 
semenea 
tate. 
nă aici 
la sută din 
in bune 
Acest 1 
să, ce a 
ne poate 
calificativ 
supra 
puse, 
oare ?"

complexi- 
Am realizat pi- 

aproane 99 
i lucrare 
condifiuni. 

la sulă
mai
acorda

final 
eforturilor 
Vom Învinge

Răspunsul este : 
„DA"! A învins is- 
cusinfa unor oameni 
pricepufi, conștienti 
de faptul că lucrează 
la ceva cu totul deo
sebit. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
I. U. M. Petroșani, 
și-au adus contribu
ția la înscrierea 
cartea de vizită 
întreprinderii a 
unui căliiicativ < 
rant. „A fost 
dar totul e bine cind 
se termină < 
afirma ing. 
/eseu. De ce 
rea Că am 
Pentru că, 
vom mai 
menzi 
Asta 
supra 
te !'.

99

0 tehnologie 
de înalt randament 

în construcțiile 
de locuințe

© Un bloc cu 4: de apar
tamente in trei luni : de trei 
ori mai repede și de două ori 
mai ieftin, in comparație cu 
alte sisteme de construcții 
folosite pină in prezent in 
Bulgaria.

© Prin introducerea co- 
frajelor din panouri mari me
talice, productivitatea unui 
muncitor crește de cinci ori

Popescu, 
Clipicoiu, Ana 
Anioce. Gheor- 
Holobică, 
Duinea

cu bine".
N. Ni- 
aprecie- 

i reușii ?
pare-se, 

avea co
de acest gen. 

spune mult a- 
primei reuși-

Ins. Nicolae LOBONȚ

greu.

ȘEDINȚA 
CENACLULL 

LTTERAR
Ultima 

lucru 
terar 

_ can) — 
' in laboratorul 

leratură a] 1 
localitate.

„ORFEU“
ședință de 

a cenaclului li- 
..Orfeu" (Vul- 

s-a desfășurat 
de li- 

Liceului 
din localitate- După 
proiectarea pe ecran a 
citorva poezii ale 
Inei Cărămidă, au 
urmat discuțiile. Cic
lul poetic prezentat 
a suscitat vii dezba
teri. la care au par
ticipat : Traian Blaj.

Gheorghe
Mihai 
Maria 
ghe 
finei 
In următoarea 
ță, săptămîna 
re. va cili 
Iovănescu (teatru).

, Da- 
ș. a. 
ședin- 
viitoa- 

Constantin

SIMPOZION

nu- 
utecis- 

E. M. Lu- 
participat la 
‘ . te-

putem de- 
ideale și 
imbinind 

productivă 
casnică", 

au fost deo- 
ii, intere-

Ieri, un mare 
măr de tinere 
te de la 
peni, au 
un simpozion pe 
ma „Cum 
veni soții 
moderne, 
activitatea 
cu cea 
Discuțiile ; 
sebit de

au fost con- 
tovarășa I-

F ARCAȘ, 
a comitetu-

sânte și 
duse de 
LEANA 
membră 
lui U.T.C. pe mina Lu- 
peni.

N-AR FI CAZUL?...

a-Petrila — veche 
șezare de mineri 
s-a transformat din- 
tr-o comună intr-un o- 
raș cu aproape 30 000 
de locuitori. Oficiul 

orașului a 
același de 
de ani.
oficiului 
aglome- 

irosesc

locuitori.
P.T.T.R. al 
rămas însă 
acum 20 
Interiorul 
e mereu 
ral, oamenii 
mult timp așteptind ia

rind. Sint doar doi sa- I 
lariați care rezolvă | 
toate problemele, iar 
programul 7-12 și 17- 
19,30 nu satisface ce
rințele. Oare n-ar fi 
timpul să fie analizată 
situația in care sint 
puși cetățenii orașului 
în privința serviciilor 
poștale ?

următoarelor intîl- 
niri : „Vîscoza" Lu
peni (femei) — Mine
rul Lupeni ; Minerul 
Vulcan — T.C.M.M. 
Petroșani, Utilajul Pe
troșani — Preparația 
Petrila, Parîngul Lo
nea — A iscoza". Jiul 
II Petrila — Minerul 
Uricani.

POPICE INTERVENȚIE

de-a treia e- 
a campionatului 

popi- 
fost 

de 
pe pis- 
i ale 
Valea 

as-

Cea 
tapă 
municipal de 
ce, în care au 
programate încă 
ieri dispute 
tele de bitum 
arenelor din 1 
Jiului, continuă 
tăzi cu desfășuranea

In zilele de 19-20 
și 26-27 ianuarie 1974, 
un grup de lăcătuși 
de la sectorul XIII — 
mecanic, E. M. Lu
peni, sub îndruma
rea inginerului Mar
cel Tomoiu și a șe
filor de echipă An
ton Duban, Dănilă

— N
ÎMathe, loan Cătinea- 
nu. au intrat la sec
torul VI, pentru re
pararea urgentă a 
sistemului hidraulic 
din cadrul complexu
lui.

Au participai cu de
votament, alături 
cei 
.și tineri uteciști 
Meilă lancu, L 
Kovacs, Iosif 
ga, Dumitru 
Constantin 
Viorel Seracovan și 
alții. Intervenția a 
dus la redresarea 
producției de cărbune.

de 
amintiți mai sus 

ca 
Ludovic 

Var- 
Jura, 

Dragomir, 
Seracovan 

Intervenția 
la

In ziarul nostru de azi

MAGAZIN
(Noua noastră rubrică - Foto-cronica 
duminică in duminică).

© Consiliile populare in acțiune.
• Săptâmina studențească.
© Dirigenția - muncitorească.
• Carnet cinematografic : „In

verde".

sâptăminalo Din

(pagina c 2-o)

crește un brad

(pagina a 3-a)

© Dezbaterile din Adunarea Națională a Franței.
© Lucrările unei conferințe a partidelor comuniste din 

țările capitaliste ale Europei.

A construi mai repede, mai 
ieftin și mai bine acesta este 
marele deziderat al cons
tructorilor. dar mai ales al 
celor angajați în construcția 
de locuințe. Acest deziderat 
este caracteristic și construc
torilor bulgari. Puși, de la 
yn an Ia altul, să facă față 
unor programe de construc
ții în care nu numai volumul 
lucrărilor, dar și celelalte 
cerințe de confort și utilitate, 
de cost și productivitate sint 
cu mult sporite, ei au tre
buit să facă apel, toi mai 
mult, la experiența mondială 
în acest domeniu. Așa a ajuns 
la Sofia sistemul de cons
trucții cunoscut aici sub nu 
mele ' 
jului 
mare

de „NOE" — al cofra- 
metalic din panouri de 
suprafață — a cărui

(pagina a 4-a)

C. AMARITF.I
Corespondentul Agerpres la 

Sofia

(Continuare in pag. a 4-a)
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Refugiul alpin ,,Gențiana“

Descoperirea 
unor fosile 
de animale 
dispărute

tn cursul unor lucrări des
tinate construcțiilor rutiere 
in Macedonia (Iugoslavia), 
s-au descoperit fosile alo unor 
animale do mult dispărute in 
Europa. Printre fosile specia
liștii au depistat rămășițe din 
schelete de girată, maimuțe, 
cai sălbatici și elefanți. Des
coperirile vor fi expuse la 
Muzeul de științe naturale 
din Skoplic.

.Aparul doar dc cîțiva ani, 
In decorul Văii Pietrelor din 
masivul Rcte/at, refugiul al- 
pin .Gcnliana* reprezintă o 
noutate in materie pentru me
leagurile noastre.

Conceput drept un mijloc 
de adăpost, cum însăși denu
mirea o spune, el este desti
nat in primul rinei unor situa
ții neprevăzute pe care turiș
tii le pot Ini lini In ca? de 
vreme neprielnică sau In 
prag de Înnoptare.

In aceeași măsură insă, sau 
poale chiar mai mult, aceas
tă cochetă căbânufă, poate rc- 
nrczenla o atracție in sine, 
mulțumită poziției ideale de 
care dispune intr-un peisa 
ce nu mai are nevoie de pre
zentare si datorită valorii sa
le proprii, intimității și ori
ginalității pe care le oieră In 
iar. celor ce-i calcă pragul

i-ar confirma sau... infirma, 
cele ce rîndurile de iață în
cearcă să sugereze. Plecind 
așadar de la cabana Pietrele, 
lupă mai bine dc un kilo- 
•netru de mers. pădurea se

In fundul văii. Adăpostul 
nostru apare undeva la li
mita pădurii dc brazi, caro 
aici. In dreptul Iul. predă șta
feta fraților mal mici, din 
marea familie a conilerelor.

modul de acces spre refu
giu. sâ precizăm că varianta
cea mai 
aici II rep 
ce face 
ra Ohaba 

și Itră 
De 
linuare. pe 
cu bandă

obișnuita de a ajunge 
rezintă drumul \ ceh 
legătura 

de 
cabana 
cabană, 
marcajul 

albastră, cărarea ce

între ga- 
sub Pia- 
Pietrele, 
in con- 

însemnal

duce spre lacul Bucura ne 
scoale in cca. 30-45 minute
in poenifa unde se ailă re
fugiul.

Spuneam că „Gențiana" se 
află in Valea Pietrele dar 
acest amănunt nu vă spune, 
desigur, prea multe. Tocmai de 
aceea, revenind cu noi de
talii, vom încerca să transpu
nem cititorul în situația dc a 
.simți' cit mai mult, din ceea 
ce o eventuală trăire pe viu

rărește și ne permite să ad
mirăm in toată splendoarea 
lor cele două culmi ce măr
ginesc valea. La stingă, in 
sensul urcușului, zărim Cul
mea Pietrele, la dreapta se 
profilează Culmea Slînișoarei, 
in timp ce in fundal Munte
le Bucura domină zarea. Po
teca urcă la început, apoi co
boară lin in Valea Pietrele, ca 
■'ă reia din nou urcușul stră
bătând succesiv pragurile și 
treptele glaciare, printre gro
hotișuri revărsate pină aici

Jncpenișul devine in eonii- 
nare stăplnul neîncoronat al 

v egetafiei alpine, pină cind 
și el. obosit, renun/tl in fa
voarea păliși Hor alpine sau 
cel mai adesea in favoarea, 
pur și simplu, a unor îngră
mădiri ianlaslice de lespezi și 
bolovani, care a leaf uie.se la 
înălțimi de peste 2 000-2 200 
ni, singurul... sol pe care cal
că piciorul.

Amplasat In această ambian
tă pur alpină, dovadă șl de
numirea ce i-a fost acordată,

refugiul „Genliana* tinde să 
atragă din ce in ce mai mulji 
turiști, in orice caz mult mai 
multi docil pentru scopul cu 
care a fost construit. Vara, 
clnd abundenta de grupuri în
registrează virlttrl dc solici
tare a cabanei Pietrele, se a- 
pelcază destul de frecvent la 
micuța cabană, Si cel care 
recurg la această soluție se 
declară întotdeauna mulțu
miți. Deși lipsit dc tumultul 
și efervescența caracteristice 
cabanelor populate, el atrage 
poate tocmai de aceea. Tu
riștii care ii vizitează trebuie 
să-și Iacă singuri focul, să ai- 
be ranița aprovizionată cu 
toate cele necesare, să respecte 
niște reguli dc care din păca
te. cei ce înnoptează la caba
nele mai mari, nu lin eoni în
totdeauna. Acest cadru ieșit 
din comun iși are desigur 
farmecul său și arc darul să 
stimuleze aptitudini ce aparțin 
unei ellcl turistice, absolut 
necesare, clnd doi, trei sau 
mal multi turiști, conviețuiesc 
împreună, fie și numai o sin
gură noapte.

Eslc de ta sine înțeles că 
in aceste ’ condiții de... auto
servire, bunul simț devine o 
cerință elementară Cei ce fo
losesc relugiul pentru un 
timp, au datoria să lase celor 
ce ii urmează, cel puțin ace
eași curățenie și integritate 
a micului inventar, să etale
ze o conduită specifică majo
rității iubitorilor muntelui pen
tru care expresia „a respecta 
pe alții".înseamnă ..a le respec
ta pe line însuti" devine un 
motto.

Aurel DULA

Farsă jucată 
astrologilor 

în dorința de a demonstra 
inconsistența reclamei ultimei 
..cuceriri" a astrologiei, ma
șina electronica de „făcut" 
horoscoape, asociația pentru 
progresul științei din Paris 
le-a jucat astrologilor una din 
cele mai amuzante și în ace
lași timp convingătoare farse : 
au introdus ca clemente iniți
ale pentru programare date 
biografice ale unor criminali 
de război fasciști. Rezultatele 
au fost spectaculoase: după 
„Astroflash" ei ar fi fost cei 
mai cumsecade oameni din 
lume 1

Papagalul 
și-a dat

îl

Vă sînteti

sau
dușman ?

9

test
Răspundeți prin da sau nu 

la citeva întrebări. Rezultatul 
testului vă va arăta dacă sîn- 
leți prietenul organismului 
dumneavoastră, oferindu-i sub
stanțele hrănitoare necesare, 
sau ii sînleți dușman, obligin- 
du-1 la abuzuri, slăbindu-i 
astfel rezistența și capacitatea 
de apărare și predispunîndu-I 
la îmbolnăviri.

1) Folosiți la gătit untura 
de porc mai mult de o dată 
pe săptămină ?

2) Un păhărel de țuică îna
inte de mîncare și unul de vin 
după, sint un lucru obișnuit 
la masa dumneavoastră ?

3) Consumați zilnic cel pu 
țin o jumătate litru lapte ?

4) în hrana dumneavoastră 
pe o săptămină sînt cuprinse 
mai mult de 5 ouă ?

5) Dregeți în mod frecvent 
supele și ciorbele cu o lingu
ră. două de smintînă ?

6) Ca să fierbeți legumei» 
vă folosiți de oala de supra 
presiune ?

7’) La prepararea diferitelor 
salate obișnuiți să înlocuit’ 
oțetul cu zeama de lâmîie ?

8) Sînteți de părere că o 
cafea neagră pe zi nu vă dău
nează ?

9) Obișnuiți să serviți suc 
de roșii ca aperitiv la masă ?

10) Folosiți piperul și miiș- 
tarul la mai mult de două 
preparate pe săptămină ?

prieten TIRZIU

GALANTERIE

Domnule comisar, îmi 
retrag plingerea. Bijuteriile 
reclamate nu mi-au lost fu
rate I

— Prea tlrziu, vinovatul a 
recunoscut lotul!

11) Consumați în acest ano- 
imp 2—3 mere pe zi ?

12) îngroșați ciorbele cu 
rîntaș obținut prin prăjirea 
cepei și a fainei în grăsime 
încinsă ?

13) Cosumați o dată pe săp- 
tămînă un preparat din brinză 
dulce de vaci ?

14) Considerați că desertul 
trebuie neapărat să fie un 
Dreparat dc zahăr și că nu 
poate lipsi de la nici o masă 
de prînz ?

Considerați cîtc un 
pentru fiecare răspuns 
rect) notat cu DA Ia între
bările 3, 6, 7, 9, 11, 13 și pen
tru flecare NU la întrebările 
1. 2. 4. 5. 8, 10, 12, Li. Dacă 
totalizați între 12 și 14 punc
te puteți fi liniștită, dumnea
voastră și familia beneficiați 
de o alimentație rațională. Sub 
10 puncte începeți sâ vă îngri
jorați. Modul cum rezolvați 
problema hranei nu răspunde 
necesităților reale ale organis
mului și cu timpul îl va pre
dispune la diverse complica
ții. Trebuie să vă hotărîți să 
faceți mari schimbări in do
meniul gătitului. Rubrica 
noastră vă va ajuta pe viitor 
cu sugestii in acest sens.

O artistă se adresează de
zamăgită fotografului el:

— Nu știu de ce, dar in tre
cut mi-afi făcut poze cu mult 
mai reușite.

— Ei, in trecut 
cinsprezece ani 
doamnă.

aveam cu 
mai puțin,

IN CIVILIE, E ALTFEL

punct 
(co-

Recrutul se prezintă medi
cului militar plîngîndu-se de 
o migrenă groaznică:

— Nu-i nimic grav — con
stata medicul, două pastile de 
aspirină și a trecut. Desigur că 
in viața civilă nu v-ați 
deranjat pentru alita.

— Bineînțeles, răspunse 
crutul — in viafa civilă 
chemam pe dumneavoastră 
mine.

DUEL ITALIAN

li

re- 
vă 

la

politie
lip

La comisariatul de 
Bologna telelonează un 
enervant :

— Slgnor Ufficiale. Legea 
este amenințată. Miine va a- 
vea loc un duel în localita
tea...

— Așa, știu 1 — întrerupe 
comisarul — celălalt a sunat 
deja — de două ore 1

SFAT
Mama către ilica proaspăt 

măritată :
— Copila 

dau un sial 
nu discuți

mea. vreau să-fi 
bun : niciodată să 
cu soțul tău dacă

DIN DUMINICA ÎN DUMINICĂ
■ imagini a imagini « imagini «

20 ianuarie 1974, Zi fru
moasă. Iubitorii de natură sint 
in drum spre culmile Paringu- 
lui.

Telescaunul facilitează timpul 
urcușului. Duminica aceasta 
ce faceți ?

Luni, 21 ianuarie, a avut 
loc in dupâ-amioza zilei la 
Clubul muncitoresc din Ani- 
noasa un spectacol atractiv 
dat de pionierii Școlii genera
le nr. 1 din localitate.

Sala arhiplină a urmărit 
antrenanta piesă „Acțiunea 
F.D.“ de Alexandru Adrian, in 
regia învățătoarei Elisabeta 
Varga.

S-au remarcat pionierii 
Dinu Maracu, Vanda Rău- 
țoiu, Victor Ciapă, Dumitru 
Codrea, llie Arpad, Nicolae 
Rebegea și Relu Sgăvirdea 
pe care-i vedeți intr-o scenă 
din spectacol.

PEDAGOGIE

că-ți

SOLUȚIA PROBLEMEI V

premiul II 
Gheorghe 
Aninoasa.

vrei 
dală

1 Th 7 ! (Zugzwang)
I . Ra 6 2 Cc 5 X
1.. Ra 8 2 Cb 6 X
1.. Rc 6 2 Cea X
!.. Rc8 2 Cb6 X

să oblii ceva. Dlntr-o- 
să pllngl I

DOTE

Băiețelul către tatăl său;
— Tăticule, cind a fost des

coperită America ?
— Nu știu.
— Dar care es'te cel mai lung 

riu din Europa ?
— Nu știu.
— Cine a lost Magellan ?
— Nu știu.

Tăticule, nu le superi 
pun atitea întrebări? 

Firește că nu, numai in
acest iei poli învăța cîte ce-

I r. MORARI'

stapînul
Un deținut evadat de 

multe luni din închisoare 
fost trădat de papagalul său. 
Poliția l-a căutat pe prizonie
rul evadat in locuința sa din 
orașul Koln (R. F. Germania), 
dar a găsit locuința 
Numai în bucătărie Se 
un papagal pe speteaza unui 
scaun. Acesta a indicat cu 
ciocul spre o fereastră alătu
rată cu perdelele trase și a 
ciriit: „Acolo e, acolo e!'. 
în spatele perdelei polițiștii 
l-au găsit pe cel căutat, care 
se pregătea tocmai să deschi
dă fereastra și să iasă afară.

ȘAH Metoda
Cimpuri dc „fugă' nepre

văzute cu un mat.
Dacă înaintea cheii, joacă 

R. N. pe acest cîmp albul nu 
poate să dea mat în (n-l) mu
tări dacă problema are enun
țul mat în N mutări. Acest 
?imp de ..fugă" este un defect 
dc estetică al problemei căci 
găsirea soluției este adesea

analitică (7)
ușurată de acest „fir condu
cător". 4

In exemplul de mai jos a- 
cest defect este atenuat de 
frumusețea cheii..

Problema 7 — Alb : Re 8 : 
Ca 8; Cb6; Nb 5 pa 7 (5 piese) 
Negru: Rb 7 (1 piesă). Mat 
in 2 mutări.

26 ianuarie. Schimbul de 
experiență organizat pe tema 
generalizării inițiativelor mi- 
nierești — desfășurat la Casj 
de cultură din Petroșani - a 
suscitat interesul tuturor par- 
ticipanților dovedindu-și utili
tatea și eficiența.

Profesorul examinator Mihai 
Florea urmărește răspunsul 
unuia din participanții la con
cursul „Cine știe cîștigă'* pen
tru „Trofeul minerului" susți
nut in 24-25 ianuarie la Casa 
de cultură din Petroșani.

Din Valea Jiului, 
l-a cucerii tinărul 
Hoțea de la mina

lată-l intrind in posesia pre 
miului.

Loughonsko Pravda 1922

Din păcate aceas.. proble
mă are și soluția 1 Cc5-H 
dar se poate reconstitui pla- 
sind turnul pe cîmpul h 4.

Am mai primit soluții co
recte la problemele publicate 
de la C. Albișoru (București). 
I. Murârașu (Botoșani). Nico
lae Bud (Baia Mare), Alexan
dru Bubur și Ion Brînzan.

Prof. Ion ROANGHEȘI

REBUS • REBUS • REBUS • REBUS • REBUS (Va urma)

ORIZONTAL : 1) Transpor
tă cărbune... pe ape...; 2) ...și 
in subteran ; 3) Pusă pe trans
portor... — In pașaport ! —
Gintă melodia „Un vapor" 
(abr.) ; 4) Imediat, la nord — 
Transportă cărbune in 
taj; 5) Loc de refugiu
timpul transportului in sub
teran (pi.) — Convoiul anilor: 
6) „Locomotivă" vitală de

aba-
in

largă circulație ; — Transpor
tă actori (abr.) ; 7) Face legă
tură intre vagonete — Veș- 
mînt in care s-a „transportat" 
Badea Cîrțan la Roma — Cît!; 
8) I-a dat bani : 9) Vagonet 
impracticabil in 
De legătură — 
jumătate : 10)
rare transportul 
tală și verticală.

transport — 
Arvună pe 

Industrie in 
e pe orizon-

(Criptografie :
MINIERA

Puiu PRE7ORIAN

1

VERTICAL : 1) Sine qua- 
non-ul transportului : 2) A
aprinde focul la locomotivă — 
Indispensabil in transport :
3) Neașezați — Aici se exe
cută transport pe
4) Zale dintr-un
tor ! — A prins
unor detectivi ; 5)
crațer 1 — A cupla vagonete- 
le intr-un convoi; 6) Greșeală 
de jos in sus 1 — Din Atica ; 
7) Păsări cu „lopeți" 
tim! — Povară — 
posesiv ; 9) De aici 
că" nimic ; — Din 
10) Caracterul unui 
de agrement (fem.).

MINIERA
(Triverb : 5, 2, 5)

LA REPETIȚIE (III) 
(Triverb : 2, 7, 5)

verticală ; 
lanț eleva- 

mișcările** 
Soarele din

’ ; 8) Pof- 
Prenume 

nu „plea- 
nervură ; 
transport

Iulian IRIMESGU

I. IRIMESCU V. MOLODEȚ

S

■

■
■

Dezlegările problemelor „Rebus" apărute 
in pagina „Magazin" anterioară 

MEMENTO
ORIZONTAL 1) Memento — SL ; En.l — U — Ecou : 

3) Liră — A — Rac : 4) Aniversare ; 5) Nefericită ; 6) Csi
— Epitaf ; 7) Occa — Iță — A ; 8) Liană — I — Lr ; 9) Ia
— Tei — Lu ; 10; lntîietate.

LA BUCĂTĂRIE : Alin gătește.
EMINESCIENE: Stau în cerdacul tău : Răsai asupra 

mea.

In iulie 1950, se desfășoară 
prima ediție a Cupei Mondiale 
de după război. Brazilia, țara 
organizatoare a construit în 
timp record stadionul gigant 
Maracana cu 200 000 de locuri. 
Brazilienii au certitudinea că 
pentru prima dată vor fi cam
pioni mondiali.

Deși, în finală, Braziliei îi 
era suficient un rezultat egal 
pentru a deveni campioană 
mondială, nimeni la Rio dc 
Janeiro nu întrevedea posibi
litatea de a interveni un ast
fel de epilog, brazilienii fiind 
siguri că vor învinge și echipa 
Uruguay la fel ca și pe pre- 
cedenții adeversari.

în ziua de 10 iulie, ziua ul
timului meci, care corespun
dea cu o finală, tribunele sta
dionului Maracana erau pline 
Totul începuse conform cu 
dorința mulțimii. Friaca, aripa 
stingă a Braziliei. deschide 
scorul, dar faimoasa tripletă 
a atacului Zizinho — Ade- 
mir — Jair. irezistibilă în me
ciurile precedente, dc data a- 
ceasta Intîrzie a se manifes
ta în consecință. Din ce în ce 
mai crispați, vedetele brazili
ene par incapabile să-și re- 
cîștlge măestria și cind 
Schiaffino aduce cgalarea, cei 
200 000 de spectatori tremură

a

ca și jucătorii lor favoriți. 
Uruguayenii înmulțesc atacu
rile in fața unui adversar in
trat în panică și marchează 
un gol prin extrema dreaptă 
Ghiggia, care se strecoară

Această invincibilitate 
datora acelui faimos ..tempe
rament" care i-a mai permis 
în mai multe rînduri să în
vingă echipele Argentinei și 
Braziliei, tehnic mai bine do-

cili) URUGUAY

printr-o apărare înlemnită.
Cu toate acestea infrîngerea 

nu ar fi trebuit considerată 
ca o tragedie, deoarece echipa 
Uruguay-ului nu era o echi
pă oarecare. Este suficient a 
menționa că din anul 1924, 
anul primelor competiții in
ternaționale (Olimpiada de la 
Paris), niciodată echipa „ce
lestă" n-a fost învinsă. A fost 
victorioasă in turneele olim
pice din 1924 și 1928 și a cîș 
tigat prima Cupă Mondială din 
1930. La edițiile din 1934 și 
1938 nu a participat.

U

tale. Pe lingă acest tempera
ment, a mai beneficiat și d< 
valoarea 
eîtorva

tehnică și morală a 
individualități legen

dare : Andrade. Hector, Sea
cone, Cea, Castro.

Tradiționalul spirit de echi
pă a acestei reprezentative a 
unei mici țări a găsit pe Ma 
racana în persoana mijloca
șului central Varela, un for
midabil animator, a cărui 
plică pu plan ofenaiv s-a 
carnat in persoana unuia 
marii fotbaliștii ai

re- 
in- 
din

tuturor 
timpurilor Juan Schiaffino. A

fost o victorie a virtuților co* 
lective asupra marilor valori 
individuale braziliene : Zizi
nho — Jair — Ademir — Da* 
nilo. Dacă se apreciază deze* 
chilibrul aparent intre forțe
le care s-au confruntat în a* 
cca zi de 16 iulie 1950 pe Ma
racana, se înțelege de ce fot
balul Uruguayan, cu toate po
sibilitățile modeste, de .-scru
tare, economice și sociale pe 
care le are o țară cu o popu
lație de abia două milioane șf 
jumătate de locuitori, și-a cîș- 
tigat o admirație considerabilă 
in lumea fotbalului mondial.

După patru ani. In Elveția, 
la ediția a cincea a Cupei 
Mondiale. Uruguay este în
vinsă pentru prima dată, dat» 
J aceasta s-a întîmplat în se
mifinala disputată contra mă
rci echipe a Ungariei și la 
sfîrșitul unui meci de neuitat.

După 24 do ani de la c’ice- 
-iroa Cupei Mondiale, faimna- 
olc tricouri azurii se vor i' "'ăsi 
n turneul final al Chpej 
Mondiale din R. F. Germania 
și comportarea „echipei celes
te” va fi urmărită, desigur, 
cu interes de cei cO-și amin
tesc de gloria acestei echipe.

SUPORTE» |
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In dezbaterea 
deputaților

în perioada 17—27 ianua
rie a. o. se desfășoară sesi
unile consiliilor populare o- 
rășenești și comunale, sesi
uni care au adoptat planuri
le economîco-soctale In 
profil teritoriu) și bugetele 
unităților administrative pen 
tru anul 1974 Totodată, «u 
fost adoptate angajamentele 
pentru susținerea răspunsu
lui Consiliului popular al 
județului Hunedoara la che
marea Consiliului 
al județulni Bihor

Sesiunile au avut un ca
racter de lucru iar vorbito
rii, doputați și invitați, au 
făcut analiza activității des
fășurate In anul 1973. 
cut propuneri pentru 
nfitățirea muncii pc 
1974. Tonte sesiunile 
doptat hotârîrile nr. 
rare trasează liniile 
toarr alo fiecărui consiliu 
popular pentru anul in care 
am intrat în domeniul eco
nomic-social.

li ului popular al municipiu- 
Tui și-a propus 
posibilităților dc
a serelor și do amenajare a 
unor pepicniore de aclima
tizare « materialului pomi
col sădilor în zona Dănu- 
țoni — Petroșani, cu termen d( - - -

studierea 
extindere

n solvate 1 iunie 1974.

populai

ou fă- 
îmbu- 

anul 
au a- 
1 și 2 
direc-

Sarcini sporite 
în fata 

comisiilor permanente
Comisiile permanente ale 

consiliilor populare an în 
tocmit planurile de muncă 
pentru semestru) 1 al anu
lui 1974. planuri m care sînt 
cuprinse obiectivele axate pi 
munca de control asupra 
modului cum se rezolvă sar
cinile înscrise in hotărîri 
și decizii, precum și efectu
area unor studii pentru gă
sirea soluțiilor menite să 
contribuie la rezolvarea unor 
probleme de strictă actuali 
tatc. Astfel, comisia perma
nentă gospodărie comunală 
și industrie locală a consi-

O inițiativă 
demnă de urmat

între 10—18 ianuarie a. c. 
nu avut lor ședințele de dări 
dc scamă alr comitetelor de 
blocuri alese In 1973, precum 
și alegerea noilor comitete

Constructorul Petroșani, o 
usoătorie care, pină nu de
mult era ținută închisă fără 
a fi utilizată, a fost trans
formată fntr-un club pentru 
copiii locatarilor. Amenaja- 
rca acestei spălătorii s-a fă
cut cu participarea directă 
a beneficiarilor — copiii — 
sub supravegherea părinți
lor. 'Acum, copiii î§i pot 
petrece în mod plăcut și re 
creativ timpul liber, parii 
cipînd în zilch libere do 
•-îmbMA si duminică la jo
curi de șah. ascultă muzică, 
poezii He Este un exemplu 
demn dc urmat.

de cc 
fim îngăduitori cu astfel 
oameni ?

Cercetare
științifică

Școala 
Aceste 

sc mit- 
acestui

„nu strică banii pc aparta
mentul stalului !“. Ne punem 
legitim întrebarea : 
sA 
do

In atenția celor 
interesați...

Legea nr. 4/1973 a creat 
cadrul Juridic pentru acțiu
nea de vînzare a locuințelor 
proprietate do stat color care 
le dețin în calitate dc chiri
ași, precum șl atribuirea de 
loturi proprietate do stal că
tre cei care doresc să-și con-

școală cu 16 săli dc clasă, 
precum și construirea unui 
atelier-lâborator la
nr. 6 din .Aeroport, 
investiții urmează să 
terializcze în cursul

Măsuri do influențare 
obștească

în toate localitățile Văii 
Jiului. Aceste adunări au 
constituit un prilej de ana
liză în care s-a evidențiat 
faptul că unitățile presta
toare de servicii către popu
lație nu întotdeauna iși în
deplinesc atribuțiile ce le 
revin, mai ales în ceea cc 
privește furnizarea apei cal
de și a căldurii. în același 
timp, au fost criticați unii 
locatari care mi înțeleg să 
respecte normele dc bună 
conviețuire in comun, deran- 
jînd liniștea și deteriorînd 
spațiile dc folosință comună. 
Ședințele de dări de seamă 
ale comiți o lor de bloc au 
evidențiat și activitatea des
fășurată p. linia gospodăririi 
spațiului d<- folosință comu
nă din blo-uri As'fel. la 
blocul C-D din cartierul

Cum ne păstrăm 
locuința ?

Din inițiativa Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar municipal. în perioada 
10—20 ianuarie a. c. au fost 
efectuate peste 200 do con
troale în apartamentele pro
prietate do stal închiriate 
unor locatari. S-a reținut, 
ca un aspect general, grija 
locatarilor pentru a păstra 
in bune condițiuni ceea ce 
se construiește din fondu
rile de stat. Mai există însă 
și unii locatari, ca Vasile 
Ghergbescu, din strada Vi
itorului. bloc 52/69. care la 
întrebarea ..de ce nu păs
trează și întreține în bune 
condițiuni apartamentul pro
prietate dc stal care i s-a 
repartizat ?* a răspuns că

struiască locuințe proprieta
te personală. Pină acum au 
fost încheiate un număr 
de 147 contracte de vînzare- 
cumpărare către populație 
și au fost atribuite un număr 
de 4 parcele pentru constru
irea dc locuințe. Parcelele 
sînt situate pe strada Piscu
lui și 1 Mai. Acțiunea 
vînzare și atribuire do 
turi continuă.

de
lo-

Pentru noile 
construcții școlare

în prima lună a anului au 
fost eliberate autorizațiile 
dc lucrări pentru creșa- 
gră''iniță ru 12 grupe (100 -|- 
240 locuri) la Petroșani, o

Pc lingă fiecare consiliu 
popular funcționează, in ba
za legii, una sau mai multe 
comisii do judecată. în anul 
1973, la comisiile de judeca
tă au fost înregistrate un nu
măr de 2 621 dosare din care 
numai In comisiile din Pe
troșani 751. Fiind organe de 
jurisdicție, comisiile de ju
decată au Judecat abateri în
cadrate în prevederile ari. 19 
din legea 59/1968 aplicînd 
măsuri do influențare ob
ștească. Astfel, în cauza nr. 
204. a comisiei de judecată 
nr. 3 Petroșani, caro privește 
plingorea cetățenei Eleonora 
Doca împotriva cetățenei 
Ioana Băbălâu, pentru 
tă și 

bele 
vâția 
Băbâlău. iar pentru abateri
le oi i s-a aplicat, drept mă
sură do influențare obștescă. 
o amendă de 1 000 lei, în 
cauza nr. 219 prin care ioa
na Băbălău sesizează împo
triva cetățenei Eleonora 
Doca pentru insultă și pre
tenții. aceeași comisie a re
ținut de data aceasta vino
văția făptuitoarei Eleonora 
Doca căreia i-a aplicat drept 
măsură do influențare ob
ștească amenda do 1 500 lei 
pentru abaterea do insultă.

In cadrul laboratorului 
mecanica rocilor au fost 
zentate primele lucrări de 
teză vizind probleme dc 
cotare și informare in dome
niul cunoașterii proceselor 
geofizice la care sînt supuse 
substanțele minerale utile. 
Astfel, Ion Ferchiu, student in 
grupa 1 172, anul III mine ingi
neri o susținut tema „Proprietăți 
fizice ale rocilor și substanțelor 
minerale utile determinate pe 
cale de laborator și cu apli
cabilitate in minerit". In ur
mătoarele soptăminî vor fi e- 
laborate lucrările „Studii pe 
materiale echivalente", „Ipo
teze referitoare la mărimea 
presiunilor asupra abatajelor'' 
etc.

O inițiativă propusă
permanentizării

amenințare, 
reținut pri 

administrate, 
făptuitoarei

Intîlnire utilă
Un număr de 7 studenți - 

secretari A.S.C, pe ani de stu
dii - au avut recent o inlîl- 
nire interesantă și utilă cu 
participanții la faza finală a 
concursului „Trofeul mineru
lui". Au fost oprofundate os- 
pecie legate de viitoarea in
tegrare in producție a tinerilor 
ingineri, sporirea contribuției 
studenților la rezolvarea unor 
probleme ale producției, drept 
rezultat al îmbinării invâță- 
mintulul cu producția.

Cupa

Doina POPA.
inspector pentru problemele 
administrației locale de stal

tineretului

cu vaioare educativă și stimulativădevine faptă

a-

demnitate 
de care

Condiții prielnice afirmării inițiativei minerești,

(Urmare Jm pog 1)

Balaci și 
loan Ște- 
indreptau 

de muncă, 
din

DIRIGENȚIA MUNCITOREASCA

Cuvîntul

uman

cultural

Urcind spre culinc Victor ARDELEANU

urmă, o tî- 
in meseria 
repartizată

îanuar
Zi frumo

cu soare
Ioan Pop 

i șantierul 5
Grupului de

Aurel POPA,
activist la Consiliul municipal 

al sindicatelor Petroșani

'■ •; —-
,-h

J

.arnă. i 
citor. I 
tru la 
stalații al 
șantiere T.C.H.. tehnici 
anul Ștefan 
. loctricianul 
fânicâ 
spre 
Abia

se
locul 
coboriseră . 

autobuz in stația Uri- 
cani. cinci... un strigăt 
dc deznădejde.

Ce se intim plase ? 
Surorile Lili și Doini
ta Sîrbu, in virstâ dc 4 
și respectiv 6 ani. ple-

caseră de acasă, 
joacă, pe gheața, lucie 
a Jiului. Așa cum se in- 

intot-timplâ aproape 
deauna cînd 
piii sînt Jăsaț 
supravegheată 
în poveste 
găsit și pojghița 
gheață care să se rupă 
șt- Doinita a căzut in 
apă. Surioara ei. mi
cuța Lili. o ținea pu
ternic de mină, ulti- 
mele-i forțări invingînd 
cu greu furia apei a 
cărei adincime depășea 
•m metru. Fără sâ mai 
aștepte trecerea clipelor, 
loan Popa s-a repezit ia 
Locul cu pricina salvind 
viața celor două fetițe, 
care au fost apoi duse 
in brațe la domiciliu.

Nu fără emoții. in 
apartamentul cu nr. 7 
al blocului C 2 UricanL 
■nerr.bri: familiei Sir- 
bu au trăit momentul 
unei mari bucurii.

Pentru gestul său 
profundă 
imanitate 
-lat dovadă, comunis- 
•nl loan Popa — o me
rita pe deplin. Nu du- 
*.°m ocoli, insă, o 
frebare. pe care o 
-otim firească și 
bilă pentru toți 
-inții obligați 
■noravegheze copiii : 
de ce trebuie să se ajun
gă aici ?

Ing. DUMITRU

ccest lucru ne bucură pe toți. 
Nu insă atil de mult incit să 
nu ne gmdim la ce mai tre
buie făcut pentru a ne imbu- 
nătc'i și mai mult activitatea. 
Vă mărturisesc că cel puțin in 
egaiă măsură ca și depășirile 
pe care le înregistrăm mă bu
cură pre^cupciiea pe care o 
voci in cadru! rectorului nos
tru, la fel ca și in intreaga 
mini-, pentru a îmbunătăți ran
damentele, pentru a combate 
risipo. Aceasta este pentru 
mine garanția că vom avea 
din nou un an bun, la sfirșitul 
căruio vom fi tot in fruntea 
întrecerii".

Păstrindu-și zimbetul care nu 
l-o părăsit nici o clipă in 
timpul discuție., Ion Sima s-a 
alăturat ortacilor și s-a pierdut 
in mulțimea celor al 
praf de cărbune de pe 
stătea mărturie muncii 
de dăruire pe care o 
râseră cu puțin timp 
în mulțimea minerilor 
neni al căror sentiment de sa
tisfacție prilejuit de rezultatele 
deosebite in muncă este dublat 
in egală măsură de exigență 
față de munca de zi cu zi, 
față de situarea ei pe cote tot 
mai înalte de rodnicie. Exi
gență care reprezintă in ulti
mă instanță premisa și garan
ția viitoarelor succese.

căror 
față 

pline 
inche- 

inainte. 
vulcă-

La mina Lonea, ca și la ce
lelalte exploatări mini< i. din 
Valea Jiului, se simțea de 
mult nevoia unui suflu nou 
de muncă. Au început căută
rile în direcția sporirii pro
ducției de cărbune șl in a- 
cest scop a educării oameni
lor.

In calitatea pe care o
veain — pină nu de mult — 
dc maistru miner la sectorul 
I al minei Lonea. m-am con
sultai și cu ortacii, am stat dc 
vorbă cu minerii. cu toții 
ne-am sfătuit ce trebuie să 
facem pentru ca lucrurile să 
meargă bine. După multe fră- 
mîntări am hofărît să inițiem 
o acțiune pe care am numit-o 
.Dirigențic muncitorească".

încă de la început ortacii 
mei s-au arătat interesați fa
ță dc această acțiune și cu to
ții au pornit la aplicarea ei. 
Mai întîi, ne pregăteam temei
nic cu problemele legate de 
activitatea economică, a sar
cinilor și indicațiilor organe
lor superioare de partid și dc 
stat, ne preocupam dc cu
noașterea amănunțită a locu
rilor de muncă și mai ales a 
oamenilor

In felul acesta orele noas
tre de „Dirigențic muncito
rească" au început să dea roa
de. să devină un ajutor pre- 

in munca organizațiilor

de partid. S-a îmbunătățit dis
ciplina și rezmtatele muncii 
in abataje. Această acțiune a 
fost preluată de toți brigadie
rii dc la E.M. Lonca. apoi și 
dc alte mine.

Pentru ca rezultatele să de
vină mai bune era nevoie dc 
pregătirea „dirigințllor" cu 
problemele politico-economi- 
ce și a sarcinilor pe linie de 
producție, a conduitei in via
ță și societate. Prin exemplul 
personal, și demonstrații prac
tice am reușit să dăm un aju
tor operativ in organizarea 
muncii multor brigăzi.

Am avut mult de luptat cu 
procentul de absențe nemoti- 
vate, cu fluctuația și neres- 
pectarea tehnologiilor de mun-. 
că a fronturilor de lucru. In 
orele de „Dirigențic muncito
rească" am pus de multe ori 
in discuție asemenea aspecte 
și multe altele.

In acest fel am reușit să co
rectăm în bine comportarea 
unor tovarăși de muncă prin
tre care amintesc pc Vasile 
Murany. Ioan Porca. Mihai 
Gațiu. Costicâ Jacotă ș.a. 
Ne-am ocupat mult de înca
drarea în muncă și în viața 
colectivului a noilor angajați. 
Pe aceștia i-am repartizat pe 
lingă cei mai buni comuniști, 
am organizat cu ei discuții 
zilnice pentru a cunoaște pro-

blemele ce-i frămintâ, acor- 
dîndu-le in același limp, aju
torul necesar. In acest fel ani 
reușit să permanentizăm mulți 
tineri vrednici in colectivul 
sectorului.

In cei doi ani care au trecut 
dc la lansarea acestei inițiati
ve. i-am perfecționat formele 
de aplicare și i-am imprimat 
un stil mai ordonat bazat pe 
elementul concret și eficiență.

După trecerea l i programul 
nou de lucru, cu săptămina de 
5 zile. Dirigenția muncitoreas
că, se organizează mai bine 
la mina Lonca. are un efect 
mai mare asupra oamenilor și 
a rezultatelor de producție. 
Nu încape nici o îndoială că 
în 1974. ajutorul dat de a- 
ceastâ inițiativă muncitoreas
că izvorită din nevoia de-a 
depăși prezentul iși va face și 
mai mult simțită eficiența.

O inițiativa lorgo cu carac
ter sportiv de masa a angrenat 
pe studenții minieri In preocu
parea de a reprezenta școala 
superioara din Valea Jiului la 
confruntări universitare. Se ur
mărește definitivarea echipelor 
de volei, boschet, handbal, 
atletism etc., care vor lua star
tul la una dintre cele mai mor 
competiții sportive național 
universitare ,,Cupa tineretului’ 
Catedra de sport, precum 
factorii răspunzători din cadru 
comisiei sport-turism a A.S.C 
definitivează prin selecție lotu 
rile la disciplinele menționate.

Conceputd cn o acțiune in
și ructlv-edocallvă, „Săptâ- 
mlna anului III mine ingi
neri" a reținut atenția slu- 
dcnțflor din Petroșanf ptIn
tr-o guma largă dc manifes
tări. Marți, In Mila mare a 
clubului cultural studențesc, 
Ionii Andraș, din anul III 
electro, a deschis seria a- 
castor activități suațlnind o 
atractiva expunere Intitula
tă „File mai puțin aunoscu- 
te din istoria tizraii''. Sea
ra a iosl completată dc o vi
zionare, cu ajutorul cpldlu- 
scopului, a unor lacrărj plas
tice aparțlnînd unui număr 
de 12 pictori români con
temporani. Ziua de miercuri 
a constituit un prilej de rein- 
tUnire cu lumea muzicii sim
fonice. Sala mică a Casei 
de cultură din Petroșani a 
găzduit pentru studenți un 
concerl-lecție susținut de un 
cvintet semlsimionic condus 
de I:. Bogdanii}'. Programul 
a cuprins lucrări de Mozari 
șl Marțian Negrea. Seara 
de dans, susținuta de disco
tecă cu ajutorul unor iubi
tori ai muzicii din unul III 
mine Ingineri, a rezervat plă
cute clipe de divertisment.

Aniversarea a 115 uni de 
la Unirea Pricipatelor Româ
ne a lost marcata joi de a- 
dunarea din aula I.M.P., un
de un număr de aproape 500 
de studenți au audiat inte
resante expuneri susținute 
de eoni. univ. Nicolae Tu- 
derici șl pro!, Mlrcea Baron. 
Pentru cinstirea acestei

niversdrl a romdnflor cu re
zonanțe profund patriotice, 
un grup do actori de la Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
au înlățișat studenților pa
gini semnificative din li
rica dedicată evenimentului.

Zilele care aii urmat au 
marcat și alte acțiuni in ca
drul „Săptdmlnll anului III 
mine InginerP1. Acest an dc 
studiu a lansai o alternare la 
Întrecere pentru „cea mal 
bine realizată sâptămlnă 
c.ullural-fnstructivâ''. Prin 
însăși profilul său, săptămi- 
na care a trecut a materiali
zat o idee generoasă - de 
aulodepășlre, de formare 
multilaterală politică și cul
turală drept component in
trinsec al profilului prole- 
sional-inlcleGtual al viitori
lor ingineri mineri. Dc all- 
lel. anul III mine Ingineri de
ține un loc dc frunte șl In 
ceea ce privește rezultatele 
obținute la ultima sesiune de 
examene (94 la sulă procent 
de promovare).

Astăzi se consuma actul 
final al acestor mani testări, 
urmind ca In sâpldmrna ca
re urmează organizator al 
săptămlnii 
ve sfl fie un alt an 
din Institut.

Se preconizează 
ne mizarea acestui 
acțiuni, realizarea 
posibilă și prlrrtr-un ajutor 
mai mare din parlea 
C.U.A.S.C. din Institutul 
mine

organizator 
culiural-instrucli- 

de studiu

perma- 
gen de 

lor Hind

I

Aplicații
productive

Proiectele Io disciplina ,,Me
canisme și organe de mașini" 
au oferit studenților anului III 
ingineri, facultatea de electro
mecanică, posibilitatea rezolvă
rii unor aspecte legate direct 
de producție. Unii dintre stu- 
denți lucreoză in colective mix
te de cercetare in cadrul di
verselor catedre de profil (re
zistența materialelor, mașini 
miniere etc.).

Ion G1F DEAG

Studenți în aula institutului in timpul adunării închi
nate unirii principatelor Foto : Mitică MITUGA

Adaosuri nedorite la o biografie
Cu mulți ani in 

nărâ. recalificată 
de lăcătuș, a fost 
de o școală profesională din 
Cluj Ia E. M. Lupeni. Să re
cunoaștem că lăcătușeria (mai 
ales la o mină) este o mese
rie pretențioasă pentru o fe
meie. Dar tinăra s-a prezen
tat la locul de muncă, a prac-

© In sala căminului cul
tural din Jieț, brigada ști
ințifica îocală a răspuns, 
aseară, multor întrebări 
interesante formulate de 
cetățeni, după care a ur
mat o acțiune cultural- 
educalivâ. In cadrul clubu
lui tinerei mame, astăzi

Carnet cinematografic
A

„In munți crește un brad verde”
i

<
t 
ț 
i 
i i 
i

I 
j 
t
i

Cea de-o 30-a aniversare 
a revoluției poporului croat 
prilejuiește regizorului Antun 
VrdoJjak dedicarea unei tri
logii cinematograJIce de res
pirație 
crește 
partea integrantă a acestei 
’rilogii, purflnd nota do
minant ă a tripticului, adică 
Investigarea evenimentelor 
Istorice nu numai prin- pris
ma obiectivă a fidelității e- 
xemplare față de cronicu 
războiului, ci șl prin aceea 
a rememorări! afective.

Scenariul — elaborai tot 
de Antun V rdoljak — se in
spiră din furnalul de răz
boi al legendarului partizan 
Ivan Sibil. Din atitudinea a- 
fectlvâ a autorului însemnă
rilor izvorăște adoptarea u- 

regizorale caic

patetică. „In munți 
un brad verde" este

nei viziuni
structurează episoadele sce
nariului în 
al trăirilor

baza unui „cot- 
„r ____ intense', de pa
tos sincer șl mișcător.

Vizionarea pelicule.- 
munți crește un brad ver
de* sugerea/a doar efectul

Jn

plenar, de amplă I reșcă a 
trilogiei. Evident, celelalte 
doua părți ale tripticului con
feră alte dimensiuni desfă
șurării destinului comisaru
lui Ivan și implicațiilor 
proiunde ale luptei de rezis
tență în procesul de meta
morfoză caracterologică a iui 
Dikan. Este vorba, cu alte 
cuvinte, de ucel raport com
plex care se stabilește în
tre om, ca individualitate, și 
istorie. Acest raport perce
pe mutații obiective în fe
lul de gindire al insului, in 
felul în care el contemplă 
lumea și se comportă față de 
ea ca un component activ 
al ei.

Dincolo, de această proiec
ție teoretică a problemei pe 
care o ridică filmul lui Vrdol- 
iak. impresionează suma vir 
iuților cinematografice, adi- 
o acțiunea dinamică, ritmul 

alert, proporțiile dramatur- 
glee. \ rdoljak cunoaște 
foarte bine faptul că evoca
rea istorică > .ste mai convin
gătoare dacă evenimentelor 
nu li se răpește cadrul gran-

dios. „In munți crește un 
brud verde“ beneficiază de 
admirabilul decor natural al 
Croației pitorești. Aici, in a- 
cest cadru montan splendid, 
personajele primesc o alură 
mitică, nu in sensul abstractă- 
rii realității spre culmi olym- 
piene, ci in acela al reîntoar
cerii mitului la sursa sa de 
o forța elementară.

Realitatea carlograiiutâ de 
\ rdoljak surprinde prin com
plexitate. In acest context, 
confruntările nu se petrec 
doar pe plan belicos, ci și pe 
unul uman. Ofițerii ustași 
sini incărcați de sentimen
tul îndoielii, neavind convin
gerea că ceea ce întreprind 
are vreo noimă. Lipsa unul i- 
deal durabil imprimu acțiuni
lor o lipsă totală de conti
nui, conierlndu-le un carac
ter gratuit Această esențiala 
precaritate este un argument 
in plus pentru adevărul re
prezentat de lupta partizani
lor. Acel brad verde, care 
crește in munții albaștri, es
te simbolul speranței eler-

ne, simbolul acelei dreptăți 
care iși păstrează vitalita
tea în orice anotimp.

Drumul parcurs de prota
gonistul Ulmului - de la bote
zul focului, pină la înțele
gerea ad'incă a acoperirii i- 
deologice a luptei — este, 
de rapt, ascensiunea către a- 
cel brad metaforic ce se 
înalță cu seme) ie pe crește
tul munților. In decursul a- 
cestui drum (care se identifi
că cu cel existential). Ivan 
înțelege rostul luptei, pri
mind răspuns la interogații 
de fundamentală importantă. 
Pentru Ivan, lupta are, deci, 
rolul formării, rolul consoli
dării acelor trăsături de 
racier, care Înseamnă, 
parte opusă a unul semn
egalitate imaginai, demnlla-

(ora 10) 
..Bazele 
nente”.

se dezbate tema: 
educației perma-

• La biblioteca cămi-
nuiui cultural din Banița, 
astăzi (ora 10) are loc ex-
punerea „Frumosul in via-
ța de familie și in socie-
tale".

Cău inul cultural din
Iscroni organizează astăzi
(ora 10), in sala 1. !•.. o
intîlnire a salariaților 
brigada 
pâ-amiaza (ora 
tacol artistic al 
de amatori din 
fetei folclorice 
de comori”.

cu 
științifică iar du- 

19) un spec- 
formaț iilor 
cadrul șta- 
.. Căutătorii

incendiilor 
iarnă" este 

mese rotunde 
la 
ia 

ur

ca- 
/n 

de

Boris Dvornik. Ivica V ido- 
vie, Veljko Milojevic se re
țin cu ușurință și plăcere 
din distribufia unui Ulm iru- 
mos, matur, bogat in idei.

© Prevenirea 
in perioada de 
tema unei 
care a avut loc aseară 
căminul cultural de 
Cirnpu lui Neag, fiind 
mată de o seară distracti
vă. Astăzi, la ora 10. bri
gada științifică specializa
tă pentru problematică fe
minina va fi ia Buta. Tot 
la Bula, la clubul forestier 
(ora 12), o altă brigadă ști
ințifică se va intîlni cu sa- 
lariații dc aici.

@ Astăzi, la ora 15, for
mația artistică dc amatori 
de la căminul cultural din 
Cimpa prezintă un spec
tacol d< muzică și dansuri 
populare la căminul cul
tural din Jieț.

ticat meseria 
subteran) cu 
știinciozitate. 
tunci 18 ani. 
cătușei Finuca Rostogolea, de 
la sectorul XII al minei Lu
peni. nu i s-a reproșat nimic. 
Pînă în anul 1971, cînd s-a îm
bolnăvit și de cînd au apărut 
necazurile.

După ce a stat mult tiinp 
prin spitale, a fost pensionată 
de boală, gradul III în mai 
1973. Și, pentru că are de în
treținut la școală o fată, a 
trebuit să muncească în con
tinuare, după cum avea și 
dreptul legal. Dar. fiind bol
navă. avea nevoie de un loc 
de mnncă mai ușor, pe măsu
ra puterilor slăbite. Pentru că 
a muncit atîția ani la mina 
Lupeni, și pentru că de fapt 
acolo s-a îmbolnăvit era nor
mal — și legal — .ca tot aici 
să găsească înțelegere. Se 
vede. însă, că se mai întîm- 
plă ca atunci cînd puterile 
te părăsesc și nu mai poți 
face față tuturor exigențelor 
să fi uitat.

Unde muncește acum Finuca 
Rostogolea ? Tot la sectorul 
XII. Locul ei dc muncă este 
la suprafață : schimbă maca- 
zele, pregătește „goale" pen
tru schimbul respectiv, iar 
cînd vreuna se defectează a- 
fară. le împinge, pînă la ate
lier, le repară 
Uneori este ajutată, 
Și nu-i deloc ușor, 
bolnavă. să facă 
muncă. Tocmai dc aceea,

(doi ani chiar 
pasiune și con- 
Au trecut de a- 
timp în care lă-

provizoriu, 
alteori... 
operată, 
această 

a-

proape lunar primește con
cediu medical. Nu demult 
însă, n-a mai primit nici con
cediu medical de la dispen
sarul minei, unde i s-a repli
cat : „Dacă nu ți-ai schimbat 
locul de muncă, nu-ți dăm 
nici un concediu". După care, 
de la Policlinica din Petro
șani, a primit internare în- 
tr-un spital. Și-ar fi schimbat 
ea locul de muncă, dar nu a 
depins numai de ea ci. în
deosebi. de alții !

La mina Lupeni. părerile 
referitoare la situația aces
tei muncitoare, slnt împărțite 
Comitetul de sindicat, mai 
precis tovarășul Dumitru Făl- 
niș, cunoștea... vag situația. 
Un alt tovarăș. Ion Suba, care 
o cunoștea, avînd locul do 
muncă aproape, ne spunea : 
..Nu are dreptate, nu f 
nimic, este cel mai ușor 
de muncă, stă toată ziua 
geaba". Oamenii care o 
nosc cel mai bine, care 
erează cu ea. ne-au declarat: 
..Femeia are dreptate. Pentru 
ea este o muncă grea. Noi 
știm, doar sîntem in preajma 
ei. Uneori trebuie să împingă 
vagoneții. să-i repare, că noi 
nu avem voie să ieșim afară. 
Cînd putem o mai ajutăm". 
(Nicolae Ciungan, frezor, Ca
rol Kalanyos, muncitor neca
lificat. Eugenia Mitrea, sudor). 
Iată și părerea 
director Vasile 
„N-avem ce face, 
destui de mulți așa, 
sie de gradul III. 1

Baza de aprovizionare, 
transport și prestații 

servicii
PETROȘANI
angajjeaza

Tinichigiu auto
Fochist autorizat pentru 
cazane aburi (pe 4 luni)

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și 
Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține 
de la economistul cu salarizarea al uni
tății, str. Mihai Eminescu, nr. 22.

face 
loc 
de- 
CU- 
1U-

tovarășului 
Ciriperu : 
sînt aici 

, cu pen- 
Mai mult

ne încurcă... (?!) Și apoi știu 
eu ce le trebuie unora : locuri 
călduțe. Ia sculărie, la lămpă- 
rie". Părerea șefului de sector, 
Mircea Suba. nu o avem, 
deoarece pc dumnealui nu 
l-am găsit.

In sfîrșit, redăm opinia se
cretarului Comitetului de 
partid din exploatare, tovară
șul Nicolae Novac: „Nu ne-a 
cerut sprijin, nu cunosc pro
blema". Tovarășul secretar 
și-a notat însă totul și rămi- 
nem cu convingerea că in mă
sura posibilităților exploată
rii. se va găsi o soluție și to
tul se va schimba în bine.

Desigur „adaosurile" actu
ale la biografia unei munci
toare. reprezintă un caz par
ticular. Ne-am oprit asupra 
lui. pentru că. în fond, este 
vorba de grija pentru om, de 
prețuirea lui și a muncii lui 
chiar și din trecut. Fiecare din 
noi putem ajunge sau putem 
fi în locul Finucăi Rostogo
lea.

Am înțeles și știm că tre
burile producției ocupă tot 
timpul organelor de sindicat, 
al conducerii. Dar să nu tra
tăm cu indiferență omul, ne
cazurile sale, căci fără el nu 
poate exista producție ; 
sprijinim și să rezolvăm 
blemele omului, chiar 
este pensionat de gradul
și aportul său la producție nu 
este atît de substanțial ca 
altă dată.

să 
pro- 
dacă
IH,

I. FIERARU

Spitalul orășenesc
VULCAN
angajează

prin concurs

Condițiile de studii și stagiu sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 2 351/1969. Salariza
rea conform JI.C.M. 890/1973.
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Deschiderea lucrărilor
celei de-a treia

Conferințe pe țară
a apicultorilor

(Urmore din pag. 1)

față de conducerea partidului 
și statului, față dc secretarul 
general al P.C.R. pentru pre
țuirea activității apicultorilor 
si sprijinul permanent acordat 
dezvoltării apiculturii româ
nești.

Exprimând sentimentele de 
recunoștință, stimă si prețuire 
ale apicultorilor din țara 
noastră pentru înalta distinc
ție acordată și cuvintele do 
apreciere și prețioasele îndru
mări cuprinse în mesajul a- 
dresat conferinței de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Asociației crescă
torilor de albine. V. Harnaj. a 
arătat că ele constituie un 
puternic îndemn pentru toți 
crescătorii dc albine de a 
munci mai bine pentru dez
voltarea apiculturii românești, 
pentru a îndeplini actualul 
cincinal în patru ani și ju
mătate

Au fost apoi prezentate re
ferate care au înfățișat pre
ocupările și acțiunile organi
zațiilor și publicațiilor apico
le. locale și regionale, contri
buția acestora, pe temelia pa
siunii și entuziasmului crescă
torilor de albine, la dezvolta
rea apiculturii în țara noastră 
și ridicarea ci la nivelul ce
rințelor progresului științific.

Tn continuarea lucrărilor 
conferinței, președintele .Aso
ciației crescătorilor de albine 
a prezentat darea de seamă 
asupra activității asociației în 
anii 1969—1973

Pentru dezvoltarea apicul
turii a fost produsă, față de 
perioada precedentă dc patru 
ani. prin combinatul de spe
cialitate de la Băneasa. o can
titate de peste două ori mai 
mare de utilaje și materiale 
de specialitate, cunoscute în 
25 de țări ale lumii. Asocia
ția a difuzat pentru aprovizi
onarea stupinelor de 3 ori

mai multe familii de albine, 
roiuri și matei selecționate. In 
bilanțul realizărilor se în
scriu. dc asemenea, depla
sarea a peste 420 000 familii 
dc albine pentru polenizarea 
culturilor, contribuind la 
sporirea producției agricole, 
creșterea producției de biosti- 
mulatori și îmbogățirea gamei 
dc medicamente dc uz apicol 
cu încă 6 sortimente, mărirea 
de 2 ori a producției de deri
vate apicole, înființarea pri
mului liceu apicol. Activitatea 
asociației a contribuit la creș
terea cu 54 000 a familiilor 
de albine, a producției de mie
re cu 4 kg pe stup, la valori
ficarea cu 7 000 tone 
multă mierb dccît în 
1964—1968. Au fost evidenția
te, pentru rezultate deosebite, 
fermele agricole ale I. A S 
Sadova. Tnlcca. Insula Mare 
a Brăilei. Berzovia și Tîrgu 
Jiu. ale cooperativelor agrico
le din județele Neamț. Vîlcca 
și Ialomița, precum și 
secțiilor silvice Iași, 
șoara și Dumbrăveni.

Realizările înregistrat: 
tueazâ țara noastră pe primul 
loc în Europa în ce privește 
exportul de utilaje și materi
ale apicole și pe locul 6 în 
lume în exportul de 
Apicultorii români 
dc un binemeritat 
peste hotare. La 
Apimondiei de la
Moscova și Buenos Aires ex
ponatele prezentate în cadrul 
expozițiilor s-au bucurat de 
o unanimă apreciere, materia
lizată prin acordarea a 28 me
dalii de aur. 29 de argint, 13 
de bronz și 3 mențiuni.

Darea de scamă a subliniat, 
de asemenea. posibilitățile 
mari caro există în țara noas
tră pentru dezvoltarea în 
continuare a apiculturii și 
sporirea producției de miere.

(Agerpres)

mai 
anii

ale 
Sighi-

si-

miere, 
se bucură 

prestigiu 
congresele 
Munchen,

MOSCOVA

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Agenția TASS a difuzat co
municatul Direcției Centrale 
de Statistică cu privire la în
deplinirea planului economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anul 
1973. Uniunea Sovietică a în
deplinit și depășit principale
le prevederi de plan pe anul 
trecut, realizînd o creștere a 
venitului național cu 6,8 la 
sută in comparație cu anul 
1972. Volumul producției in
dustriale a sporit cu 7,4 la 
shtă, 82 la sută fiind realizat 
pe seama creșterii productivi
tății muncii. S-au produs. în
tre altele, 915 miliarde kilo-

wați oră
421 milioane tone țiței, 236 mi
liarde metri cubi de gaze na
turale. 668 milioane tone căr
buni : 131 milioane tone oțel, 
72.3 milioane tone îngrășă
minte minerale. 500 000 trac
toare și peste 1.6 
automobile.

Producția agricolă 
cu 14 la sută față de 
volumul comerțului 
a atins cifra de 30,3 
ruble.

La 1
lația Uniunii Sovietice era
250 900 000 locuitori.

energie electrică.

milioane

a sporit 
1972, iar 
exterior 
miliarde

ianuarie 1974. popu- 
de

Atacuri ale patrioților cambodgieni
PNOM PENH 26 (Ager

pres). — Pentru a treia , zi 
consecutiv, patrioții cambod
gieni au atacat, sîmbătă. în
tre orele 20.45 și 22,00 (ora 
locală) orașul Pnom Penh, in-

formează agenția France 
Presse. Cea mai mare parte 
a obuzelor au căzut în zona 
de sud a orașului, in apropie
rea reședinței lui Lon Noi.

Festivitățile
din Iran

TEHERAN 26 (Agerpres). — 
A 11-a aniversare a inaugu
rării programului de reforme 
social-econimice. elaborat din 
inițiativa șahinșahului Mo
hammad Roza Pahlavi Arya. 
mehr, a fost sărbătorită sîm
bătă, în Iran — transmite a- 
genția PARS. Sute dc mii dc 
oameni — reprezentanți ai 
tuturor categoriilor populației 
— au participat la manifes
tațiile festive organizate in 
această zi. la Teheran și în 
alte orașe ale țării. După cum 
scrie agenția citată, acțiunea 
inițiată cu 11 ani în urmă a 
pus capăt sistemului social- 
economic feudal din Ifan. iar 
inaugurarea ci a reprezentat 
cel mai important moment al 
istoriei contemporane a țării

Ziarul „Kayhan Internațio
nal" din Teheran enumera 
printre realizările programului 
de reforme, emanciparea fe
meii. alfabetizarea, extinderea 
serviciilor sanitare, reforma 
agrară. Ziarul relevă, de ase
menea, puternica dezvoltare 
economică a țării.

Congresul național al Uniunii
Socialiste Sudaneze

KHARTUM 26 (Agerpres). 
— In capitala Sudanului s-au 
deschis lucrările primului 
Congres național al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, la 
care participa peste 1 800 de 
delegați, precum și numeroși 
invitați dc peste hotare. Par
tidul Comunist Român este 
reprezentat la lucrări de to
varășul Mihai Gere, mem - 
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Tn cadrul ședinței inaugu
rale. șeful statului sudanez 
și președinte al Uniunii So
cialiste Sudaneze, Gaffar Nu- 
meiri. a pronunțat un amplu 
discurs, în care s-a referit la 
o scrie dc probleme privind 
activitatea guvernului și a 
U.S.S. in domeniile politic, e- 
conomic și social, în perioa
da care s-a scurs de la con
stituirea. cu doi ani in urmă, 
a Uniunii Socialiste Sudane
ze.

Desemnarea lui Leo Tindemans 
cu formarea noului guvern belgian

BRUXELLES 26 (Agerpres). 
— Regele Baudouin al Bel
giei l-a desemnat pe Leo 
Tindemans. liderul Partidului 
Socialist Creștin, cu misiunea 
formării noului guvern — 
s-a anunțat oficial la Bru
xelles. Numirea lui Tinde
mans pune capăt unei săp- 
tămini de consultări intensi
ve între șeful statului și re
prezentanții tuturor partide
lor politice din Belgia în ve
derea soluționării crizei gu
vernamentale, declanșată sîm-

bâta trecută prin demisia ca
binetului Leburton.

Luni, Leo Tindemans ur
mează să prezinte regelui 
Baudouin rezultatele con
sultărilor sale in vederea for
mării guvernului.

Vizita președintelui Tito
in

Relațiile 
canadiano- 

cubaneze 
înregistrează 

o evoluție 
pozitivă

DELHI 26 (Agerpres). — La 
Delhi au început convorbiri 
oficiale între președintele 
R.S.F. Iugoslavia. Iosip Bro; 
Tito. care face o vizită în In
dia și Indira Ghandi, primul 
ministru al indiei.

Președintele Indici. Varaha- 
giri Venkata Giri, a inmînat 
președintelui Iosip Broz Tito 
Premiul internațional Jawah
arlal Nehru pentru promova
rea păcii și a înțelegerii între 
popoare.

OTTAWA 26 (Agerpres). —
Referindu-se 
zită

DEZBATERILE
NAȚIONALĂ

PARIS 26 (Agerpres). — A- 
dunarea Națională a Franței 
s-a întrunit, vineri. într-o se
siune extraordinară pentru a 
dezbate moțiunea de cenzură 
introdusă de opoziția de stin
gă împotriva politicii econo
mice și financiare a guvernu
lui.

Pe marginea moțiunii, care 
„constată eșecul politicii eco
nomice, financiare și mone
tare a guvernului1', precum și 
creșterea prețurilor, au luat 
cuvîntul numeroși depuiați. 
între care și primul ministru. 
Pierre Messmer.

In ce privește politica inter
nă, primul ministru francez 
a enumerat o serie de măsuri

Noi acte de violență ale elementelor extremiste 
din Cipru

NICOSIA 26 (Agerpres) — 
In ultimele zile, în Cipru au 
avut loc noi acte dc violență 
ale elementelor extremiste. 
Sîmbătă. in orașul Limassol 
s-au produs mai multe explo
zii. care au provocat pagube 
materiale considerabile, fără 
a fi semnalate însă victime 
omenești. In aceeași localitate' 
a fost ucis, in urmă cu două 
zile, secretarul Partidului U-

Și
fost

nificat din Cipru (ENIEON). 
Stelios Mavros. Ca urmare a 
acestor acțiuni teroriste, for
țele de poliție din orașul 
regiunea Limassol au 
puse în stare dc alertă.

Pe de altă parte, în regiu
nea din jurul orașului Larna
ca, din sudul insulei, forțele 
de poliție au descoperit mai 
multe ascunzători. în care se 
aflau arme, muniții și canti
tăți mari de explozive.

In editorialul său. cotidianul 
..Thinelepthteros1’ afirmă că 
aceste acte de violență au fost 
comise dc grupurile clandesti
ne ale generalului Grivas. 
Ziarul subliniază că situația 
din insulă trece prin momente 
critice și se impune mobiliza
rea tuturor forțelor de securi
tate pentru combaterea tero
rismului și a actelor dc vio-

DIN ADUNAREA
A FRANȚEI
preconizate de guvern în ve
derea atenuării efectelor creș
terii prețurilor la produsele 
petroliere asupra unor cate
gorii defavorizate și pentru 
a limita efectele pe plan eco
nomic ale flotării francului 
Pierre Messmer a opinat că 
nici o criză gravă nu amenin
ță Franța, amintind, totoda'ă 
că 1973 a fost, din punct de 
vedere economic, un an bun 
pentru Franța.

In continuare, primul mi
nistru a arătat’ că guvernul 
francez a dat asigurări
autorităților comunitare de

Bruxelles că deci- 
flotârii independente

a

la 
zia 
a francului nu va afecta cu 
nimic piața comună agricolă.

Referindu-se la alte aspecte 
ale politicii externe a Franței 
premierul Messmer a relevat 
importanța noilor1 rapoițuri 

cu țările în curs de dezvoltare.
La sfîrșitul dezbaterilor, ca

re au durat peste 10 ore, mo
țiunea de cenzură a fost su
pusă la vot și respinsă. întru- 
cit nu a întrunit majoritatea 
absolută — 246 de voturi. In 
favoarea moțiunii au fost ex
primate 208 voturi. Comentînd 
rezultatul . votului, agenția 
France Presse relevă că. pen
tru prima oară, majoritatea 
deputaților reformatori (cen- 
triști), conduși de Jean-Jacq- 
ues Servan-Schreiber și Jean 
Lecanuef. au votat alături de 
opoziție.

Lucrările unei conferințe 
a partidelor comuniste din 
țările capitaliste ale Europei

BRUXELLES 26. — Cores
pondentul Agerpres. N. Popes- 
vU-Bogdănești, transmite : 
Sîmbătă. au început la Bru
xelles lucrările unei con
ferințe a partidelor comu
niste din țările capitalis
te ale Europei. Participă 21 dc 
delegații.

Reuniunea este consacrată 
dezbaterii aspectelor crizei ac
tuale a capitalismului în Eu
ropa, acțiunii partidelor comu
niste pentru progres social 
democrație, independență na
țională. pace, socialism, lup
tei lor pentru unitatea forțe
lor muncitorești și democra
tice.

Conferința a fost deschisă 
de Luis van Gevt. președin
tele Partidului Comunist' din

Belgia, care a precizat că lu
crările vor fi concentrate a- 
supra condițiilor, in același 
limp convergente și specifice, 
in care partidele prezente la 
actuala întilnire. ca de altfel 
toate forțele muncitorești și 
democratice din țările Euro
pei capitaliste, desfășoară lup
ta lor pentru progres social 
pentru democrație. pentru 
profunde transformări sociale 
economice și politice, împo
triva monopolurilor, pentru o 
politică externă independentă 
și pașnică, orientată spre se
curitate și cooperare europea
nă, spre reducerea armamen
telor. către relații de tip nou 
cu sla’ele Europei socialiste 
precum și cu țările lumii a 
treia.

■ LA PANMUNJON a avut 
• loc o întrunire a ofițerilor 
j pentru problemele securității 
| din cadrul Comisiei militare 

de armistițiu din Coreea. Cu 
acest prilej, reprezentantul 
R. P. D. Coreene a condamnat 
comiterea, in cursul acestei 
luni, dc către militari ai ce
leilalte părți, a unor acțiuni 
cu caracter provocator în zo
na comună de securitate.

Mitingul din parcul Meiji 
din Tokio

TOKIO 26 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconu 
transmite: Comitetul de ac
țiune comună în cadrul cam
paniei sindicale de primăvară 
a organizat, sîmbătă, un mare 
miting în parcul Meiji din 
Tokio. In aceeași zi. s-au des
fășurat primele acțiuni pe plan 
național, care marchează des
chiderea tradiționalei cam
panii a sindicatelor nipone din

acest an La aceste acțiuni 
au participat aproape un mi
lion de oameni ai muncii.

A doua marc manifestare 
organizată dc comitet este pro
gramată pentru 1 martie, iar 
a treia pentru 26 martie. La 
mijlocul lunii aprilie. este 
preconizată o grevă de am
ploare sub egida comitetului 
de acțiune comună.

CAM IR \ DEPUTAȚILOR 
\ CONGRESULUI ARGEN

TINEAN a adoptat, vineri, cu 
128 voturi pentru și 62 împo
trivă, un proiect de lege ce
rut de președintele statului 
Juan Peron, care asigură mij
loace juridice pentru com
baterea activităților teroris
te din țară. Anterior, proiec
tul a fost aprobat de Senat.

PREȘEDINTELE LIBANU
LUI. Suleiman Frangieh, l-a 
primit pe trimisul special 
al guvernului japonez, Zen- 
taro Kosaka, informează a- 
genția M.E.N. In cursul în
trevederii. emisarul nipon a 
remis președintelui Frangieh 
un mesaj din partea șefului 
statului japonez.

la recenta vi- 
în Cuba a unei delegații 

parlamentare canadiene, un 
reprezentant al Ministerului 
de Externe al Canadei a de
clarat că relațiile canadiano- 
cubaneze înregistrează o e- 
voluție pozitivă. In acest 
context el a menționat posi
bilitatea ca. in viitor, să ai
bă loc vizite oficiale reciproce 
— a premierului canadian Pier
re Elliott Trudeau, la Havana șț 
a primului ministru cubanez, 
Fidel Castro, la Ottawa.

Un interviu
afacerilor externe
HANOI 26 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat' co
respondentului A.F.P. la Hanoi 
și reluat de agenția VNA, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.D. Vietnam, Duy Trinh, a 
relevat că. in pofida acțiuni
lor S.U.A. și Administrație.' 
saigoneze, primul an de apli
care a * ’ ’ ’ ’ ’ ~
asupra 

strează 
bilă în 
Forțele 
să modifice în avantajul lor 
realitatea potrivit căreia in 
Vietnamul de sud există ilouă 
guverne, două armate, două 
zone diferite de control și tre: 
țprțe politice. Acordul de la 
Paris, a subliniat ministrul

Acordului de la Paris 
Vietnamului demon- 

o evoluție ireversi- 
Vietnamul dc Sud., 

adverse nu au reușii

Convorbiri tunisiano-libiene
GENEVA 26 (Agerpres). — 

Referendumul privind uniu
nea dintre Tunisia și Libia 
nu va putea avea loc mai de
vreme de 3-4 luni din motive 
de ordin constituțional — a 
declarat. în cadrul unei con
ferințe 
nisian
Chatti, 
dintre
Bourguiba și Moamer Gedda- 
fi.

de presă, ministrul hi
de externe. Habib 

la sfîrșitul convorbirii 
președinții He.bib

al ministrului
al R. 0. Vietnam
afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, rămîne o armă de 
rnare^ valoare politică și juri
dică în mîinile poporului viet
namez, angajat in prezent în 
lupta pentru realizarea de
plină a drepturilor sale națio
nale.

In continuare, Nguyen Duy 
Trinh a arătat că, în etapa ac
tuală. sarcinile esențiale ale 
poporului vietnamez constau 
în a depune eforturi pentru 
a face pacea stabilă și dura
bilă. a vindeca rănile războ
iului. a construi socialismul în 
Nord, a desăvîrși obiectivele 
pe plan național și democra
tic in Sud și a acționa în di-

a

Referindu-se la conținutul 
convorbirii dintre cei doi șefi 
de stat, la care a fost prezent 
ministrul tunisian de externe 
a precizat că, în cursul între
vederii. au fost abordate „mo
dalitățile de aplicare a înțe
legerii cu privire la fuziunea 
dintre Tunisia și Libia, cele 
două părți fiind într-un sta
diu de clarificare 
rilor dc urmat".

★
GENEVA 26

— Președintele
Comandamentului ____
din Libia, Moamar El Ged
dafi. și-a încheiat, simbătă, 
vizita la Geneva, unde a 
conferit cu președintele Tu
nisiei. Habib Bourguiba. asu
pra proiectului uniunii dintre 
cele două țări. Deși amănunte 
asupra rezultatelor acestor con
vorbiri nu au fost date publi
cității. unul dintre membrii 
delegației șefului statului li
bian a declarat — potrivit a- 
gențiilor “ 
Presse — că 
un 
părți11 și că discuțiile 
președinții ' ‘ .
guiba s-au desfășurat 
atmosferă 
toate posibilitățile de proce
dură în vederea uniunii și 
referendumurilor în acest 
scop".

a procedu-

(Agerpres). 
Consiliului

Revoluției

Reuter și France 
„nu există nici 

dezacord intre cele două 
dintre 

Geddafi și Bour- 
într-o 

..care încurajează

INCEPIND DE SAPTÂMI- 
NA VIITOARE, în Hawaii 
vor fi aplicate măsuri de ra-> 
ționalizare a benzinei, a ■'?- 
clarat guvernatorul acestui 
stat, George Ariyoshi.

CU PRILEJUL UNEI CE
REMONII consacrate înain
tării în grad a noii promoții 
de ofițeri, președintele Peron 
a chemat întregul popor ar
gentinian și, în special, for
țele armate să colaboreze în 
lupta împotriva acțiunilor te
roriste.

EXPERTI DIN TARILE 
MEMBRE ALE ORGANI
ZAȚIEI ȚARILOR EXPOR
TATOARE DE PETROL 
(O.P.E.C.) se vor reuni, luni, 
la Viena, pentru a examina 
o serie de probleme referi1- 
toare la politica prețurilor 
petrolului brut, instituite de 
țările producătoare.

I

MINISTRUL DE EXTER
NE AL ISLANDEI, Einar A- 
gustsson. s-a pronunțat. în ca
drul unui interviu radiotelevi
zat. pentru retragerea forțelor 
militare americane de la ba- - 
za aeriană din Keflavik. a - 
viația S.U.A. păstrînd. totuși; \ 
dreptul de a folosi acesată ba- 
ză.

NUMĂRUL victimelor 
catastrofei aeriene care s-a 
produs sîmbătă pe aeroportul 
din Izmir, se ridică la 68 
de morți. au anunțat autori
tățile turcești. Celelalte 5 
persoane aflate la bordul a- 
paratului se află în stare 
gravă.

recția reunificării pașnice 
țârii.

VAL DE REPRESIUNI
IN COREEA DE SUD

DUMINICA, 27 IANUARIE

LUNI, 28 IANUARIE

LUNI, 28 IANUARIE

12.30
13,00
15.30

19,00
Recital 
Gheorghiu : 
..Turcul în

14.30 Estrada dumi-
15.00 Buletin de

17.30 Azi. în Româ-

SEUL 26 (Agerpres). — 
Con ti nu in d valul de repre
siuni declanșat in scopul im
punerii ..măsurilor de secu
ritate", adoptate recent la Seul

a
împotriva politi-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimele 6 minute : 
Republica : Cind agendele 
mor : PETRILA : Cowboy ; 
LONEA — Minerul : Monte 
Carlo ; ANINOASA : Con
spirația : VULCAN : Infaili
bilul Rattles : LUPENI — 
Cultural : Cu cărțile pe 
față ; Muncitoresc: Un om 
in sălbăticie ; URIC AN I: 
Rond de noapte.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : In munți crește un 
brad verde: Republica : Cu 
copiii ia mare : PETRILA : 
Cowboy : LONEA — Mine
rul : Monte Carlo ; VUL
CAN : Atentatul LUPENI 
— Cultural : Lupta după 
victorie ; Muncitoresc : Un 
om in sălbăticie; URI- 
CANI: Rond de noapte.

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00

Radiojurnal : Partidu
lui. inima și versul : 9.00
Ora satului : 10,20 Radio-
magazinul femeilor : 
Succese ale discului : 
Buletin de știri : 11,05
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat : 11,35 
Muzică ușoară : “
toate pentru toți ; 
diojurnal : 11.15
cîntecului ; 14.00 
selă : 
nicalâ 
știri;
nia ; 18,00 Concertul în re 
minor: 18.30 
terpreților de 
Iară :
19.15 
neliu 
pera 
20,00 Un instrumentist virtu
oz al muzicii populare :
20.15 Zece melodii prefe
rate ; 20,50 Selecțiuni din 
opereta Funny gir]** ; 21.10 
Caleidoscop ritmic : 22,00
Radiojurnal ; 22,30 Pagini
din opera „Ovjdiu"; 23,00 
Dans non-stop ; 24.00 Bule
tin de știri ; 0,03-5,00 Es
trada nocturnă.

12.00 De
13.00 Ra-

Stele ale
Unda ve-

Albumul în- 
muzică popu- 
Radiojurnal : 

de pian Cor- 
19,30 O 
Italia** :

8,30 Deschiderea programa 
lui. Gimnastica 
tru toți.

8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial. Daktari. 

10,00 Viața satului.
11,15 Drumuri în istorie. 

Vechi tiparnițe româ
nești.

11.35 Publicitate.
11.40 Bucuriile muzicii. Con

certele dezbatere 
Radioteleviziunii. 
De strajă patriei. 
Album duminical.
Magazin sportiv. ..Sta
dion1* — rubrică dc 
reportaje din sportul 
de masă. Box — selec
țiuni înregistrate din 
întîlnirea R.D.G. — Po
lonia și avancronică la 
meciul Cassius Clay — 
Joe Frazier.
Film serial pentru ti
neret. Pistruiatul. Epi
sodul VI.
Publicitate.
Cel mai bun continuă 
Un concurs de cultură

generala și pregătire 
multilaterală, o între
cere deschisă între cei 
mai buni concurenți din 
cele 39 de județe ale 
țării și din Capitală. 
Muzică populară.
Lumea copiilor. Păpuși 
și copii.
Telejurnal. Sâptămîna 
politică internă și in

ternațională în imagini.
Reportajul săptămînii. 
Etajul I. Ap. 54.
Film artistic. Indrăgos- 
tițîi. în distribuție 1 
Antonella Lualdi. Fran
co Interlenghi. Gi 
Cervi. Premieră TV. 
Autograful serii, 
renumita interpretă 
Ann Margret. 
Telejurnal. Sport.

Ceaușescu, va face o 
vizită oficială în țara 
noastră.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Interpretul 
Ana Ispas. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Prim plan, 
crea, maistru 
prinderea 
auto — Sibiu.
Povestea unui cîntec. 
Balada lui Iancu Jianu. 
Revista literar-artistică 
TV. Să nu ne uităm 
rădăcinile.
Roman foileton. Pot 
Bouille. Episodul V. 
24 de ore.

preferat /

Calimero.

Ion Ma
la Intre- 

de piese

ca instrument de înăbușire 
protestelor 
cii tot mai antipopulare a re
gimului, 
coreene 
a șapte 
tății Yonsei. 
potriva 
a fost 
precisă, reprezentanții 
străine 
că studenții ar putea fi 
decați de Curtea marțială de 
urgență, recent instituită, ceea 
ce 
se 
de

autoritățile sud
au dispus arestarea 
studenți ai universi- 

Cu toate că îm- 
tinerilor arestați nu 

formulată o acuzație 
presei 

de la Seul apreciază 
ju-

i-ar face pasibili de pedep- 
mergînd pină la 15 ani 

închisoare.

Inundații 
în Australia

17,00

17,35
17,40

jurul orei 11.00 Transmi
sie directă de la aero
portul Otopeni : Cere
monia sosirii regelui 
Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Hussein Ibn 
Talal, care, la invita
ția președintelui Con
siliului de Stat al Re
publicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 5 
grade ; Paring zero grade.

Minimele: Petroșani —2 
grade ; Paring —7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme relativ 
frumoasă- Cerul mai mult 
senin noaptea. Dimineața 
ceață. Vînt slab din sectorul 
nordic.

BRISBANE 26 (Agerpres). — 
Puternice ploi torențiale, pro
vocate de ciclonul tropical 
Wanda, au intensificat inun
dațiile semnalate de mai bine 
de o lună pe întreaga coastă 
de est a Australiei. In ulti
mele 24 dc orc, precipitațiile 
au atins 43 de centimetri. în
soțite de furtuni, acestea au 
luat’ prin surprindere pe cei 
circa 800 000 de locuitori ai 
orașului Brisbane, trei persoa
ne pierzîndu-și viața. Forțele 
militare australiene, folosind 
avioane speciale, au evacuat 
orășelul Normanton din Gol
ful Carpentaria. Agenția pen
tru meteorologie anunță că 
In unele zone, apa a atins 
șase metri. Numeroase ambar
cațiuni continuă să salveze o 
parte a populației orașului 
Brisbane, refugiată, în cursul 
nopții, pe acoperișurile clă
dirilor. Rapoartele provizorii 
anunță pagube în valoare de 
peste un milion de dolari.

I 
I 
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I
■ tate rezultatele experimen- 
I tării. Pină astăzi, pe baza 
i '.L.'-l ... L.....

I înălța un bloc de nouă etaje 
și 45 apartamente în numai I trei 

| tem 

I'
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

NOE" o tehnologie
de înalt randament 

în construcțiile 
de locuințe

(Urmare din pag. 1)

t inche- 
sfirșitul

experimentare a fost 
lată cu succes la s 
anului trecut.

„Tot ce este progresist in 
practica mondială nu trebuie 
să ne fie străin ca să nu 
rămînem in urmă", declara 
unui dintre specialiș
tii care conduceau lucră
rile pe un șantier experimen
tal. Aceasta explică marele 
interes cu care au fost așiep-

tehnicilor folosite de cons
tructorii bulgari nu se putea

luni. Or dacă noul sis- 
asigură un ritm atît de 

înalt’ care prin comparație 
înseamnă de trei ori ma: re
pede decit se reușise pe șan
tierele de locuințe bulgare 
rezultă clar ce mari speran
țe au fost investite în echi
pele „celor 20" de construc
tori care au înălțat blocurile 
experimentale din Sofia și 
din alte cîtcva orașe ale 
Bulgariei.

Axând la dispoziție un 
complet de cofraje metalice 
de mare suprafață, o forma
ție de 20 de constructori (in- 
cluzînd un inginer, un șef 
de brigadă și trei construc
tori specializați) pe baza u- 
nui grafic calendaristic con
ceput în etape, blocul trebuie 
să fie înălțat în exact trei 
luni. Pentru lucrările de fi
nisaj, se mai consumă o lu
nă. timp in care pereții I construcției se acoperă cu I un strat izolator de 3-4 cm 

Idin stiropor (polistiren ex
pandat) peste care se mon- 

| tează clemente prefabricate

de mari dimensiuni fără a 
necesita o altă finisare (sis
temul punînd în valoare ca
litățile estetice ale betonului 
aparent). Folosind la balcoa
ne elemente ieftine din lemn, 
construcția capătă un aspect 
de vilă cu proporții spațiale 
care o fac aptă atît pentru 
terenurile plane, cit și pen
tru cele accidentate.

Ce a arătat’ experimentul 
de la Sofia ?

Prima săpătură a fost fă
cută la 12 iulie 1973. Con
form graficului blocul tre
buia să atingă cota finală la 
14 octombrie 1973. Datorită, 
însă, montării cu întîrziere 
a macaralei — elementul de 
bază al sistemului „NOE” 
care condiționează direct 
ritmul construcției — ca și 
aelivrârii la timp a unor
prefabricate, graficul a fost I 
depășit, predarea blocului I

■rent de această de- ■ 
ale cărei cauze slnt I 
te (și ea, lucru im-

avînd loc în ultimele zile ale 
anului trecut.

Indiferent de această J~ 
reglare U 
cunoscute (și ea, lucru «im
portant, nu aparține siste
mului) noua tehnologie de 
execuție a blocurilor de lo- I 
cuințe s-a impus specialiș- | 
tllor bulgari prin avantajele 
ei : costuri mai reduse, fi
nisaj de înaltă calitate, folo-..... . . ........ I 
sirea completă a timpului I 
de lucru al tuturor membri- I

I 
I
I 
I
I

lor formației. Rezultatele 
obținute au determinat con
ducerea Ministerului cons
trucțiilor și arhitecturii să 
hotărască folosirea noului 
sistem de construcție la î- 
nălțarea în 1974 a unui nu
măr de 3 000 de apartamen
te din cele 67 000 planificate 
penlru exercițiul acestui an
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