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Ritmuri înalte de muncă

BREVIAR
In bazinul Rovinari con

tinuă lucrările de deschide
re a celei mai mari exploa
tări de cărbune la suprafa
ță din țara noastră — Ro
șia de Jiu. Ea va fi dotată 
cu utilaje moderne de ma
ro capacitate și inaltă teh
nicitate. Astfel, săparea ste
rilului se va face cu ajuto
rul excavatoarelor cu roată 
cu cupe, cu o capacitate de 
2 500 metri cubi pe oră. iar 
evacuarea Iui cu ajutorul 
transportoarelor. Datorită 
gradului inalt de mecaniza
re. producția exploatării 
Roșia de Jiu va ajunge în 
1975 cit. a celorlalte patru ex

ploatări asemănătoare exis
tente în acest bazin.

★
Un grup din Ansamblul 

folcloric ..Ciocirlia" a ple
cat intr-un turneu do trei 
SHptâmini in Olanda, unde 
va prezenta frumusețea cîn- 
tecului șl dansului nostru 
popular la Amsterdam și în 
alte orașe.

Luna aceasta urmează să 
întreprindă turnee in străi
nătate și cîteva apreciate 
formații de muzică de ca
meră. Cvintetul ..Musica 
Nova" va susține astfel un 
concert in Berlinul occiden
tal. •

(Agerpres)

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
a invitat pe șefii 

misiunilor diplomatice 
la o partidă 
de vînătoare

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a invita:, sîmbâtâ. 
la o partidă de vînătoare, în 
pădurile Albele. Trșila și O- 
garca. din Ocolul Ghimpați, 
județul Ilfov, pc ș fii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

împreună cu membrii Cor
pului diplomatic, la vînătoare 
au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu. Paul Niculescu-Mi- 
zil. Ilie Verdeț. Maxim Ber- 
ghianu, Miron Constantincscu.

Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Geor
ge Macovcscu. ministrul afa
cerilor externe. Nicolae Ghe- 
nca. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

In cadrul pitoresc al pădurii 
\lbele. președintele Consiliu

lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit in cinstea 
oaspeților, la terminarea parti
dei. o masă vinătoreascâ. Masa 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială

(Agerpres)

Minerii Văii jiului înregistrează

un debut promițător
în luna februarie

• Ritmicitatea la loc de 
deplinesc planul încă din prima

• Sticcesul primei zile —

cinste : șase unități miniere își în- 
zi a lunii
imbold pentru activitatea viitoare

încă din primele zile ale lunii februarie, 
miner'i Văii Jiului sint in măsură să rapor
teze îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
pion la extracția de cărbune. Realizarea pla
nului zilei de 1 februarie in proporție de 
100,4 la sută pe ansamblu! bazinului, provine 
din sutele de tone extrase peste prevederi 
la minele Vulcan (planul îndeplinit in pro
porție 
sută), 
(101,1 la sută), . .. ._ ___ ,
Petrila (100.0 la sută).

Aceste fumoase realizări sint, desigur, 
imbucurătoare ele confirmind faptul că rit
micitatea producției, privită ca o condiție 
esențială a creșterii eficienței economice de 
ansamblu, iși face tot mai mult loc in cadrul 
preocupărilor de zi cu zi ale colectivelor de 
oameni ai muncii de la minele Văii Jiului.

îmbucurătoare este, de asemenea, îndepli
nirea planului incă din prima zi a lunii de 
către colectivul minei Petrila, realizare care 
pare să confirme hotărirea minerilor petri-

de 112,9 la sută), Dilja (110,6 la
Uricani (107,9 la sută), Paroșeni

Lupeni (100,1 la sută) și

leni de a-și reciștiga poziția fruntașă pe care 
au deținut-o ani de zile in întrecerea pen
tru mai mult cărbune.

Spre deosebire de majoritatea minelor din 
bazin, E. M. Lonea și E. M. Aninoasa nu au 
reușit să-și îndeplinească planul de produc
ție al primei zile a lunii, inregistrind nivele 
de extracție inferioare celor din ultimele zile 
ale lunii ianuarie. Restanțele create aici 
trebuie să constituie un prilej de mobilizare 
a colectivelor celor două unități miniere, 
pentru recuperarea lor cit mai grabnică. Să 
se acționeze ferm pentru recuperarea res
tanțelor atît la nivel de exploatare cit și la 
nivel de sector și brigadă !

Luna februarie a debutat sub bune aus
picii in munca minerilor Văii Jiului. Acest 
prim succes se cere, însă, confirmat și con
solidat în continuare, fapt pentru care, 
prin măsuri tehnico-organizatorice adecvate, 
nivelul extracției de cărbune va trebui men
ținut la aceleași cote înalte generate de 
întrecerea socialistă.

E.M. PAROȘENI
Colectivul harnic de mi

neri condus de brigadierul 
Vasile Băncilă a început a- 
cest an cu succese care se 
succed în continuu. Cum 
zice brigadierul, „merge-n 
plin"!

In clișeul nostru instanta
neu dinaintea intrării în 
schimbul II, minerii conduși 
de Constantin Dorobăț — 
șef de schimb.

BILANȚ BOGAT
U.F.E.T. Petroșani F. I. L. Petroșani

La I.F.A. „Vîscoza" Lupeni Pe șantierele de locuințe

Continua dezvoltare edilitar-,
gospodărească a localităților

municipiului necesită

Interviu cu tovarășul TRAIAN BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal

!»

Forestierii Depășiri

iernii

Atenția și preocupările
comuniștilor concentrate

cu responsabilitate spre
folosirea rațională

a combustibilului și energiei
Preocuparea comitetului oa

menilor muncii privind reali
zarea masurilor stabilite pen
tru economisirea combustibi
lului și energiei electrice, a 
constituit subiectul recentei 
analize în cadrul plenarei lăr
gite a comitetului de partid 
de la I.F.A. ..Vîscoza" Lupeni. 
Din informarea prezentată de 
ing.Ilie Vasile. ca și din dez
baterile ce au avut loc. au 
rezultat procupârile comu
niștilor. al" întregului colectiv 
p'-ntru transpunerea in viață 
a sarcinilor stabilite de ph - 

" ‘ al PC.R. din 27-23 
1973 și a măsurilor 
de Decretul Consi
stat privind econo- 
combnstibililor și

două luni ale anului tre-
Cum s-a reușit să se 

•conomii ?

mele 
cut. 
obțină aceste

Informarea arăta că încă de 
la începutul trimestrului IV 
a anului trecut, comitetul oa
menilor muncii a întreprins o 
serîe de masuri eficiente pen-

In gospodărirea chibzuită
a materialelor de construcție

sînt multe
Programul de dezvoltare so- 

cial-economică a municipiului 
Petroșani pune în anul 1974 
în fața constructorilor de lo
cuințe sarcini deosebit de în
semnate. Țelul major spre ca
re năzuiesc și depun eforturi 
susținute pentru a-1 atinge co
lectivele de constructori este 
predarea integrală, la terme
nele stabilite prin graficele 
de execuție a obiectivelor. Dar 
execuția întregului volum de 
investiții, sporit față de cel

de făcut !
chib- 
con-

nara C. C. 
noiembrie 
prevăzute 
liului de 
mișirea 
energiei.

Subliniind.u-s£ faptul că or
ganul de partid a întocmit, 
in spiritul acestor documente, 
un program concret de acțiu
ne la care si-au adus contri
buția toți factorii de condu
cere. pp baza 
țâri at* 
riați. în 
porta 
obținute 
prinderi 
huslibil convențional < 72 mii 

nereie electrică. în ulti-

de
■i largi consul- 

colectivului de sala- 
i prezent se pot ra- 

importante economii 
? de colectivul intre- 

peste 7 tone com-

LA C AMINUL 
CL LTl RAI, 
PAROȘENI

Simbătâ seara, bri
gada artistică de agi
tație a Uzinei electrice 
Paroșeni a prezentat 
un bogat program 
compus din scenete sa
tirice și muzică popu
lară și ușoară Ja cămi
nul cultural din Paro- 
șeni. Spectacolul pri
mit cu vie satisfacție 
de un mare număr de 
săteni și energeticieni. 
a fost urmat de o sea
ră distractivă.

CERCI L LITERAR 
„LUMINA"

k
Duminică, 27 ianua

rie, în cadrul clubului

10?^ eficientei
' RIDICATE

tru aplicarea ordinului Minis
terului Industriei Chimice 
nr. 2340/1973 și a Decretului 
620/1973. Astfel, au fost consti
tuite colective care sâ urmă
rească folosirea cit mai judi
cioasă a energiei, combustibi
lilor și a materiilor prime cu 
conținut 
precum 
lor de

energetic ridicat, 
si realizarea norme- 
consum. In același

ARON FENCEA
I.F.A. — „Vîscoza’’ Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a)

din Sohodol — Paro
șeni. s-a constituit, la 
cererea unui grup de 
iubitori de literatură 
de la uzina electrică 
și sub egida Comitetu
lui pentru cultură și 
educație socialistă al 
orașului Vulcan, cer
cul literar 
Din cerc 
muncitori, 
și ingineri
eni, el fiind deschis și 
elevilor talentati. Pri
ma ședință literară 
propriu-zisă a cercu
lui va avea Joc in 12 
februarie a.c.

- Lumina". 
Iac parte 
tehnicieni 

energetici-

CU PROGRAM 
NON-STOP—

Magazinul „Merce
rie — galanterie" (u- 
nitatea nr. 2 din Petro
șanii. răspunzind soli
citărilor intense ale 
cumpărătorilor, a a- 
doptat. în urmă cu cî-

prccedent cu cca. 30 la sută, 
va trebui să fie însoțită de o 
reducere substanțială a chel
tuielilor la 1 000 lei producție, 
urmînd să se obțină o eficien
tă economică crescută față de 
perioadele trecute. Această ce
rință se ridică cu atît mai 
mult în fața șantierelor cu cit 
sarcina de reducere a costuri
lor pentru anul 1973 nu a fost 
îndeplinită integral.

Așadar, necesitățile înseși 
reclamă o preocupare mai ma
re in direcția utilizării rațio
nale a forței de muncă, a uti
lajelor și. în mod deosebit.

gospodărirea judicioasă, 
zuită a materialelor de 
strucție.

Conducerea Grupului, 
ducerile fiecărui șantier 
parte au elaborat și prelucrat 
cu toți factorii de răspundere 
și cu toți salariății planuri de 
măsuri vjzînd modul de gos
podărire și folosire a bazei 
tehnico-materiale, stabilind o- 
bligații concrete pentru cei 
care manipulează materialele 
cu largă pondere in procesul 
de producție în specia) a ma
terialelor do zidărie si a celor 
ușor perisabile. Au fost de a- 
semenea confecționate un nu
măr corespunzător de contei- 
ncre metalice pentru trans
portul cărămizilor și constru
ite țarcuri (magazii) pentru 
depozitarea cimentului, mo
zaicului și a prafului de pia
tră s-au amenajat locuri spe
ciale pentru descărcarea be- 
toanelor, a mortarului la 
punctele do lucru

Important e acum, si aceas
ta ne-am propus să investi
găm într-o descindere recentă 
pe cîteva din șantierele din 
Valea Jiului, cum se aplică 
toate aceste măsuri în practi
că.

Cu excepția șantierului nr. 
3 Vulcan, în zona blocurilor 
A2, și A3, unde aspectul în-

con- 
în

A. MITU

(Continuare in pag. a 3-a)

teta zile, un nou pro
gram de funcționare : 
NON-STOP. In curînd, 
același orar va fi in
trodus și la......Motanul
încălțat" (unitatea nr. 
42), „Tricotaje" (unita
tea nr. 10) și „Select" 
(încălțăminte — unita
tea nr. 7) din Petro
șani.

CONCURSURI 
DE SCHI

începute de ieri, as
tăzi vor continua pe 
pirtiile din masivul 
Paring întrecerile din 
etapa municipală a 
concursurilor de schi 
organizate in cadrul 
„Cupei tineretului".

Concursurile vor pri
lejui celor care se vor 
dovedi cei mai buni, 
obținerea dreptului de 
participare la faza ur
mătoare a acestei mult 
disputate și populare 
competiții a sportului 
de masă.

CONSULTAȚII PENTRU ELEVII DE LA 
FĂRĂ FRECVENTA

A fost stabilit programul consultațiilor 
ce se vor organiza in lunile februarie și 
martie a. c. pentru elevii de la cursurile 
fără frecvență, clasele a IX-a — a XH-a 
ale Liceului de cultură generală Petro
șani. Astfel, potrivit programării, con
sultațiile vor avea Ioc duminica după cum 
urmează : 3 februarie : orele 9-13 fizică:
10 februarie: 9-11 limba modernă și 
11-13 chimie : 17 februarie : 9-13 mate
matică : 3 martie : 9-13 fizică : 10 mar
tie : 9-13 limba română: 17 martie: 9-13 
limba modernă: 31 martie: 9-11 limba 
latină și 11-13 fizică.

La încheierea aces
tei săptăinini de lu- 
cru, conform unei tra
diții încetățenite in 
Valea Jiului fanfara 
clubului muncitoresc 
și pionierii școlilor ge
nerale din Lupeni au 
intimpinat la ieșirea 
din mină și felicitat 
pe minerii schimbului 
I. pentru rezultatele 
obținute in muncă.

Festivitatea de
E.M. Lupeni constituie 
o manifestare a prețu
irii de care se bucură

la

Dificultățile specifice ano
timpului rece nu i-au împiedi
cat pe forestierii care iși des
fășoară activitatea în raza 
municipiului Petroșani să ob
țină rezultate deosebit de bu
ne în muncă. încă din prima 
lună a anului. Buna organi
zare a producției și a mun
cii și dăruirea oamenilor care 
au putut fi întilnit'e zi de zi 
in parchetele forestiere, au 
permis U.F.E.T. Petroșani să- 
și depășească prevederile i- 
nițiale ale producției globale 
și marfă cu peste 200 000 lei. 
Pesto 1 100 metri cubi de buș
teni fag. 250 mc de lobde. 120 
mc cherestea. 540 tone lemn 
de foc. 1 011 traverse scurte 
reprezintă depășirile prevede
rilor de plan la cîteva din 
sortimentele produse in cadrul 
unității. O mențiune deosebi
tă pentru buna activitate des
fășurată în prima lună din 
'74 merită secțiile Lonea și 
Cîmpu lui Neag. aceasta din 
urmă onorîndu-și chemarea la 
întrecere recent lansată către 
toți forestierii din municipiul 
nostru.

Colectivul Fabricii de in
dustrie locală din Petroșani 
realizîndu-și ritmic încă din 
primele zile ale noului an 
sarcinile de producție, au re 
ușit să încheie luna :anuaric 
cu o depășire de 4.5 la sută 
față de prevederile la produc 
ția globală și cu 3 ia sută la 
producția marfă. In aceeaș1 
perioadă productivitatea plani 
ficată a muncii a fost realiza
tă în proporție de 104 la sută 

Importantele depășiri rcili- 
zate* pe ramuri de activitate 
(metalurgie — planul realiza' 
în proporție de 10] la sută, 
prelucrarea lemnului-101 1?
su<ă textile 150 la sulă. ali
mentară — 101 la sută), sini 
oglindite In însemnate canti
tăți de produse fabricate peste 
plan în luna ianuarie: produse 
de mobilă în valoare de403 000 
lei, confc!;. textile 259 OGG 
lei. 3.9 mr uși-feras. v. 3 to
ne piese > ornate. 40 OJJ <lc 
litri de băuturi râc Ti’.oaie

— Prin materialele pu 
blicate pe marginea sesiu
nii Consiliului popular mu
nicipal din luna ianuarie 
cetățenii Văii Jiului au a 
flat despre unele din vi 
itoarelc realizări social-gos- 
podărești. Spre o edificare 
mai detaliată, am dori sâ 
începem prezenta convor
bire pe tema noutăților ce 
le va aduce anul 1974 pe 
harta noastră urbanistică 
cu o subliniere a principa
lelor coordonate ale dezvol
tării social-economice a 
Văii Jiului în noul an...

— Anul 1974 înseamnă noi 
obiective social-culturale și 
gospodărești date in folosin
ța oamenilor muncii din Va
lea Jiului. Așa cum se știe, 
economia municipiului va 
face noi pași înainte, se vor 
dezvolta și moderniza capa
citățile de producție, mai a- 
les exploatările si alte . u- 
nități ca I.U.M.P.. preparația 
și „Vîscoza" Lupeni. Tot a 
șa. în domeniul social-cultu
ral vor continua și vor în
cepe cu aceeași intensitate 
construcțiile cu destinație 
social-culturală — invâță- 
mint, sănătate, comerț si a 
grement.

Vale.> -Jiului se va îmbogăți 
in acest dn cu i 226 aparta 
mente, două cămine pentru 
muncitorii nefamiliști la Pe- 
trila și Uricani. o scoală cu 
16 săli de clasă la P« troșani. 
două laboratoar $i ateliere 
școală, o creșă-grădiniță. cu 
340 locuri în Petroșani o 
creșâ cu 100 locuri la Lupeni. 
spatii comerciale la parte
rul blocurilor în Aeroport, 
un depozit de ambalaje pen
tru I.R.V.A. in zona Live- 
zeni. Se va da. de asemenea, 
in folosință o fabrică de ră
coritoare cu o capacitate de 
1 500 sticle pe oră pentru in
dustria locală și se va termi
na baza de producție a gos
podăriei comunale. Totoda
tă. in semestrul II vor înce
pe lucrările la spitalul-poli- 
clinică cu 700 de locuri din 
Petroșani

— Sînt obiective finanța
te din fondui centralizat al 
statului. Ar interesa, cre
dem, și obiectivele ce se 
vor realiza din surse loca
le. Adică din contribuția 
cetățenilor.

— V-am ruga să concre
tizați obiectivele cele mai 
importante.

— Așa după cum se cu
noaște și din sesiunea Consi
liului popular municipal.

— Din contribuția in bani 
a locuitorilor — care s-a vo
tat pe trei ani do zile — se vor 
termina printre altele piața 
din Aeroport, modernizarea 
străzjlor Anton Pann. Dacia.

Cei.vorbire consemnată de 
Ion DUBEK

(Continuare in pog a 3-a)

BUJOR BOGDAN

bravii mineri de la 
coastă exploatare.

IM II.MRI. A 
ȘEFILOR DI 

BRIGĂZI

și în viață
Model în muncă

de experiență

Un oraș tinăr
a! chimiei

In ziarul de azi

(pagina a 2-a)
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JIRI RULF 
(Pragopress)

râz- 
mic 
pra- 

în-

Casa de cultură din 
Uricani a găzduit ieri 
un schimb de experi
ență po tema: Planul 
tematic de inovații pe 
1974. Au luat parte 
comisiile inginerilor și 
tehnicienilor de la ex
ploatările miniere din 
Valea Jiului.

In cadrul schimbului 
de experiență tovară
șul inginer Anton Ba- 
cu a prezentat o serie 
de noutăți din tehnica 
minieră.

La E.M. Uricani. a- 
re loc astăzi, o întilni- 
re a șefilor de brigăzi 
cu activul de partid și 
conducerea tehnico- 
administrativă pentru 
a efectua o analiză a- 
supra îndeplinirii sar
cinilor de plan pe lu
na ianuarie 1974.

In cadrul intîlnirii 
se vor stabili și măsu
rile ce se impun a fi 
luate pentru îndeplini
rea ritmică a sarcini
lor economice pe 
rioada următoare.

leri, clubul din Lonea a cunoscut o animație deosebită. 
Peste 200 de mineri șefi de brigadă, artificieri, șefi de echi
pe de lăcătuși și electricieni, maiștri și ingineri s-ou reunit 
pentru a rememora etapele muncii rodnice desfășurate pe 
durata unui an întreg, muncă materializată prin rezultate 
bune, prin continuo îmbunătățire a nivelului tehnic al ex
tracției.

Bilanțul activității de producție desfășurată in anul 1973 
a ilustrat suficient de convingător afirmațio de mai sus, 
insă, oșa după cum s-o arătat, el nu poate fi separat de 
rezultatele întrecerii socialiste care sintetizează strădaniile 
și dăruirea în muncă a membrilor colectivului, conștienți de 
înaltele responsabilități ce le revin in asigurarea br~ 
energetice a țării.

Cu luni in urmă, de la Lonea a pornit o inițiativă 
cărei generic - „Brigada de producție și educație" - 
exprima sintetic cerințe de mare actualitate privind integra
rea armonioasă in muncă și în societate. In muncă să fim 
la înălțimea sarcinilor complexe care ne-au fost trasate, in 
viață să acționăm ca niște adevărați comuniști, să fim 
exemplu de conduită pentru toți cei din jur. Acestea erau 
coordonatele chemării la întrecere lansate de brigadierul 
Ion Cojocaru, chemare care nu a intirziot să fie îmbrățișată 
de un mare număr de formații de lucru.

A trecut un an de muncă asiduă in adincuri, de preo
cupări susținute de continuă perfecționare profesională și 
umană.

(Continuare in pag. a 3-a)

• Rubrica Săptămîna studențească

Orașul Neratovice din 
Cehia centrală a fost înain
tea celui de-al doilea 
boi mondial un orășel 
de excursii, în care 
ghezii obișnuiau să-și 
chirieze camere pentru va
ră. Localnicii găseau po
sibilitate de cîștig in două 
fabrici mici — „Gecovka” 
(pește și marmeladă) și 
„Saponia” (săpun și lumi
nări). După eliberare fabri
ca a devenit, sub denumi
rea „Spolana”. un mare 
combinat chimic.

Avîntul uriaș al indus- - 
triei a imprimat amprente 
și orașului. Din anul 1945. 
numărul locuitorilor s-a 
dublat ajungînd astăzi la 
12 500 de persoane, aici #-a 
născut un oraș tinăr, mo
dern. al chimiei — tinăr 
atît în privința vîrstei medii 
a locuitorilor, 35 de ani, cit 
și în privința industriei și 
construcțiilor.

S-au ivit însă, cum era și 
firesc, unele dificultăți

• CONTRASTE
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Un privilegiat intre ,,uriașii
Retezatului

..uriașii" Retezatului, 
ce depășesc altltudi- 
2 400 metri sau. in

Lămîia
si

cosmetic:
Lunile de iarnă sînt săra 

ce în legume si fructe proas 
pete și tenul nostru suferă 
din această cauză. Dar a- 
vem. in lipsa lor. un aliat 
de nădejde, pe care nu tre
buie să-l ignorăm — lămîia. 
Foarte bogată în vitamina 
C. lămîia nu trebuie să lip
sească in nici o zi de la 
masa noastră. O putem con
suma tăiată felii, cu sau 
fără Zahăr. sub formă de 
ceai, limonada, sau ca 
adaos la diferite salate. înlo
cuind oțetul. Dar lămîia 
are și multiple calități cos
metice. mai puțin cunoscu
te pe care voi încerca sâ 
vi le prezint. Dacă aveți

RE BlJ S ■ R E B U S ■ îi s* B U S a R E B U $

VÎ_RFUL MARE

cazul virfurilor Pelcaga și 
Păpușa, chiar 2 500 metri, 
Vîrful Mitre ocupă un loc im

miinile < răpăie, frecațile cu 
o felie de lămîie de cile 
ori vâ spălați. Zeama de 
lămîie curăță totodată un
ghiile și împiedică, în 
mare măsură, creșterea pic

lițelor din jurul lor. Sucul 
de lămiie curăță petele de 
cerneală de pc degete ca și 
urmele rămase de la cură* 
țatul legumelor și fructelor 
Tot cu zeamă de lămîie se 
pot obține citeva măști cos
metice indicate pentru tenul 
gras. Bateți energic albu

portant. nu atit datorită înăl
țimii sale — 2 455 metri — 
?it mai ales privilegiului, de 
a deține o poziție deosebit de 
favorabilă efectuării unei o- 

entări de ansamblu asupra 
ntregtllui masiv.

Dar să identificăm, mai 
nainle de a face turul de 
•rlzont de pe acest virf. în- 
r-adevăr mare, încadrarea 
ii de poziție in ansamblul 
nintilor Retezatului, fâcind 

i citeva precizări referitoa 
' la posibilitățile cile mai 
zuale de a ajunge la el.
Geografic. Vf. Mare se si- 
icază in extremitatea nord- 
stică a masivului. In partea

■ nord el se sprijină pe 
uimea Galeșul și Mu-

•hia Vf. Mare, / care 
?amână cu două con
forturi uriașe dispuse ra

cul fală de un centru care 
ste însăși vîrful. l.a poalele 
de, spre vest, unduiesc a- 

•t le liniștite ale lacului Ga-
$ care, de acolo de jos. co- 

hetează cu vîrful Irimițîn- 
lu-i sclipiri de soare... gale-

■ Spre sud. Porțile închise, 
■la fără nume și Vîrful Pă- 
ișa, formează hotarul cu
.ldările glaciare din accas- 
i parte, in timp ce in latu- 
i estică Piciorul Ifinciții 
instituie un al treilea con-.

■ ifort care se prelungește 
•rin Cleanțul Cozmii pînă 
! parte, in dreptul cabanei 
îaleia.

Cel mai adesea. Vf. Mare 
ste vizitat de turiștii alpini 

dinspre cabana Pietrele, tra
seul trecînd pe lîngă lacul 
Galeș, al treilea ca mărime

șul unui ou pînă obțineți c 
spumă bogată. Adăugați o 
linguriță de zeamă de lă
mîie: bateți din nou com
poziția și o întindeți uni
form pe fața curățită în 
prealabil. Tot din suc de 
lămîie. amestecat cu droj
die de bere și miere de al
bine in părți egale, se ob
ține o altă mască hrănitoare 
cu efect astringent care 
închide porii dilatați. O altă 
rețetă — o mască împotriva 
ridurilor — se obține ames-
’neînd o linguriță do suc
'o lămîie cu o linguri-i de

’apte gras și o lingură dr
'lconl îndoit cu apă ’Masca
'coasta se aolicâ prin tam-

hon Ari repetate asupra ri-
Jurilor.

Măstile de mai sus se 
aplică pe tenul curat.#, se 
mențin cel puțin 20 minute 
și apoi se îndepărtează spă- 
lind bine fața cu apă căldu
ță și la urmă cu rece

Profitați din plin de ca
litățile acestui • fruct care 
SC găsește din abundență în 
magazine.

EVA

din masiv și. după cum și 
denumirea ne-o spune, unul 
dintre cele mai frumoase. 
Marcaj: triunghi roșu. Dura
ta de parcurs — circa 4 ore. 
In sezonul de vară devine 
destul de uzuală și varianta 
do acces din direcția cabanei 
Baloia. traseu marcat cu tri
unghi roșu și banda roșie, 
durata de mers fiind de data 
aceasta do circa 5 ore.

Ajuns pe virf. drumețul 
iși găsește răsplata eforturi
lor sale, prin panorama deo
sebit de atrăgătoare și mai 
ales, cum spuneam la înce
put, foarte cuprinzătoare a- 
supra întregului masiv. Nu 
ști in ce parte sâ privești 
mai intii. Spre salba de vir- 
furi ce din depărtări concu
rează in înălțime cu cel pc 
care ții piciorul? Sau să pri
vești spre Țara Hațegului 
desfășurată la poale ca un 
covor fermecat din cartea 
cu 1001 povești? Privirea îți 
este atrasă fie de abrupturi- 
le ce se casc amenințătoare, 
chiar sub ochii uimiți de ati- 
ta frumusețe, fie de culmile 
din zare ale Parîngului, Go- 
deanului și Țarcului, scălda 
te în razele unui soare ge
neros.

Fie vară, fie iarnă, cel ce 
se va „încumeta** să-și trea
că în palmares vîrful cu re
zonante atît de simbolice, va 
avea într-adevăr o satisfac
ție... mare!

Aurel DU LA

Ghinion
lată o istorioară din timpul 

cruciadelor. Un leu observi nd 
soldatul dormind in armură, ra
ge fără chel:

mai mulfi oameni buni decit 
deștepfl ?

— Asta deoarece este mult 
mai ușor să le preiaci că ești 
bun.

— Ah ce ghinion! Iarăși con
servă...

La o cafenea
Două 

ceașcă
— Al

cucoane discută la o 
de cafea :
observat câ există mult

Specialistul
lntr-o vilă din suburbia 

Londrei un hol comite o spar
gere. Chiar In clipa cind îm
pac hetcară bijuteriile, intra

Vorbe cu tile
r.>nfidiilr au aceleași vise cu și trandafi

rii.
★

( im Inepții pot auzi tablourile dintr-un 
muzeu.

*
Dl și NU Mnt cuvintele cele mai ușor 

de exprimat, dar in același timp impun 
cea mal mare rrșpon<abllltate.

+
Dacă cel absenți nu eu întotdeauna 

dreptate, nu înseamnă că cel de față o au 
întotdeauna.

★
Sfaturile bune ne amintesc de uleiul 

de ricină : e mult mal ușor să le dai. 
decit să le primești.

★
( inc întreabă e prost pentru cinci mi

nute. cine nu întreabă pentru totdeauna.
★

Calitatea artei moderne este că atunci 
cind copiii privesc un nud, nu pun în
trebări penibile.

★
Vrei să-șl realizezi visele? Trczoște-te!

★
Bărbatul iartă femeii totul, cu excep

ția faptului că-l consideră plictisitor.
★

Și noi plictisim pe cineva.
★

Moda nu este al^eva decit o epidemie 
provocată.

M. F.

PUIUL DE CIOARĂ I
Șl BARZA |

— fabulă — |
• Smolit precum o noapte I
(chioară •

puiul dc cioară, I
Iluind lecții de zbor I

de Io mămica |
Ispre a învață |

să-și învingă frica, ■

numai ce zărește1 jos, pe răzor
I o pasăre ce sta I
I intr-un picior. I

- Vai, exclamă puiul I
Iplin de mirare j

ce pasăre mare «
arz-o s-o arid, |

I ce-i aia mamă ?
• - O barză I

I- Și la ce, mă rog folosește. •
- Ea aduce pe lume toți puii I 
I- Și pe mine ? I

- Tot ea te-o adus și pe tine, i 
(firește I |

- Fii serioasă, glumești, .
să nu.mi spui mie povești, j

| cei ce te-oud or să ridă,
1 cum mă putea aduce pe lume I 
I pasărea aia
I teribil de hidă ? I
j Morala ține de psihologie ; |

| In fiecare zace o mindrie |

N. POP |

DOTE
stăpina vilei. Se apropie dc 
hoț și-l întreabă t

— Spune-mi. le rog. brilian
tele doamnei Marble care au 
dispărut cu un an in urmă, 
au fost veritabile ?

Directorul și secretara
Directorul, ia intrarea în bi

roul său, surprinde pe unul din 
funcționari sărullndu-se cu se
cretara:

— Pentru asia vă plătim, 
doamnă? — întreabă furios di
rectorul.

— Nu, eu acest serviciu I) 
fac laid plată — răspunse can
did secretara.

Iepurii și vinătorul
Iepurașul sc adresează ma

mei sale:
— Acoperă-mi urechlușele.
— Pentru ce?
— Acolo, după tuia, se află 

un Vinălor.
— Țl-e frică? I
— Nu, dar nu vreau s-atid 

cum va-njura cind va greși țin
ta.

FT. MORARU

Artă

din corali.

Foto :

N.
Moldoveanu

Suedia, 
prima țară a 

nefumătorilor... 
în anul 2000

In Suedia a fost elaborat 
un plan pc termen lung 
împotriva fumatului. Țelul 
final îl constituie lichidarea 
totală a fumatului de orice 
fol. astfel Incit încă îna
inte de anul 2000 Suedia să 
devină prima „țară a nefu- 
mătorilOr" din lume. Pla
nul care a fost elaborat 
amănunțit pentru următorii 
25 de ani cuprinde următoa
rele măsuri :

— prețurile la țigări și 
tutun vor spori automat în 
flecare an cu 10 la sută:

— în presă, Ia radio și te
leviziune și in general pretu
tindeni se va interzice cate
goric orice reclamă pentru 
țigări și celelalte produse 
de tutungerie ;

Ce-ar fi 
dacă ?...

Se obișnuiește (nu se știe 
precis de cind) ca atunci cind 
un lucrător din comerț lipsește 
să se eticheteze, pe ușa închisă 
a magazinului „Caz de boală", 
„Deces in familie", „Caz... de 
concediu" etc. Necesită o 
neapărată organizare pentru 
asemenea „ncprevâzuturi" de 
către conducerile respective. 
Ar ii un caz de... forța ma

— începînd din anul 1975 
se va reduce numărul debite
lor de tutun în întreaga țară 
și se va interzice vinzarea ți
gărilor la automate ;

— începînd din anul 1931 
se va interzice vinzarea de 
țigări și alte produse de tu

Dl ICI. C010
tungerie persoanelor mai ti
nere de 16 ani.

Alte măsuri prevăd redu- 
cera treptată a producției de 
țigări, o campanie permanen
ta și mai intensă împotriva 
fumatului ca și o serie de 
alte acțiuni.

Sperăm, a declarat un lu
crător al ministerului sănătă
ții, că cei care se vor naște 
in anul 1975 vor face parte 
din prima generație care va 
trăi șl fără fumat.

joră și o pastilă din care'- 
ne-am înfrupta cu plăcere.

PASTILE

Unde sînt?
încă dc anul trecut se spera 

la materializarea ideii care... 
s-a vehiculat multă vreme de 

Inelele lui 
Saturn — bucăți 

de stînci ?
Inelele lui Saturn sînt cons

truite în cea mai mare parte 
din stinci mari cu un dia
metru de circa 1 km Dună 
părerea lui R. Murph.v do ‘a 
Observatorul Mauna Koa din 
flavaii, numai astfel se v- 
plică faptul că temperai■> a 
inelelor se schimbă în funcție 
de unghiul razelor solare care 
cad asupra lor.

Muzeu de cratite
La Fabrica de articole dm 

metal „Silezia”, din Rybnk.-a 
(Polonia), există un muzeu 
ii cratițelor. Fabrica funcțio
nează de 200 de ani, dintre 
care timp de 80 de ani ea a 
produs numai oale și cratițe 
smălțuite.

a se îniiința pentru transpor
tul în comun inter județean 
stafii cu... încăperi pentru a - 
adăpostul călătorilor. Nimeni 
însă, nu mai știe nimic de a- 
cest lucru. Știu In schimb 
călătorii care așteaptă sub ce
rul liber și, uneori, în nin
soare... Și, intre timp, consu
mă pastile de piramidon, aspi
rină și alte hapuri contra ră
celii...

L. ION

ORIZONTAL: 1) Copil trecut — Au
numai copii mici ; 2) A creat o „Inimă
de copil" — chestie de moment ; 3) Vin 
in ropote!... — ... cu copii și nepoței:
4) Multicolor împodobit e bucuria copi
ilor — Copii bătuți — Doi din sugaci 1 :
5) Autorul piesei corale ..Salut voios de
pionier" — Din vreme !; 6) Copii care
și-au găsit nașul — închizătoare : 7) Gra- 
minee — Șeful puștilor la țară : 8) Copi
lul teribil al familiei... — ... nou năs
cut— — . .. i opilul mamei ; 9) Copii
bine crescuți — Deosebit de dragă :
10) Dat la cireșe — Plinset (și de copil) :
11) Copilul copilului — Cu copii (pi-)-

VERTICAL : 1) Autoarea pieselor pen
tru plan ..Din lumea copiilor" — „încăl
țatul" copiilor ; 2) Copil iubi! — Copile: 
3) Copii (înv.) — Gol, goluț...; 4) ... în 
papuci ! — Riu in U.R.S.S. — Puști 
(sing.) ; 5) Obirșia cu care ne rnindriin —
Copil : fi) Fetița din familia puștilor — 
Copilul din concernul băncilor : 7) Duc
iarna copiii — Bate bilele ; 8) Despăr
țiri dureroase — Pc acoperiș! — In co
pilărie ! : 9) Trei din zece ! — Autorul
piesei vocale „Te-ai dus, copilă" : 
10) Copilă mică — Unul pentru copii, 
iarna ; 11) Colege — Susținătoarele co
piilor mici.

MILLVA TEODOSE

ORIZONTAL • 1)
Un moș prea bun 
din literatura fran
ceză — Ne schimbă-n 
moși: 2) Moșul de 
seară... —- ...cel cu 
fagurii...: 3) ...și cel 
cu unirea — Unchiaș: 
4) A trecut in rindul 
moșilor; 5) Inginer 
naval francez — Lo
calitate în U.R.S.S. : 
6) Medic român, spe
cialistă în gerontolo
gie — Cadet!; 7) Mo
șul in vremea lui — 
..Moș..." pseudonimul 
Scriitorului N. Bat- 
zaria, autorul poveș
tilor cu Haplea; 8) 
Moșnegel (rcg.) — 
Proprietatea lui Moș 
Nichifor Coțcariul: 
9) Ordin din vechi
me — Ca moșul din 
„Punguța cu doi 
bani*; 10) Copiii fă
ră tată.

VERTICAL: 1) Mo
șul zăpezilor — Su
fletul moșului; 2) Zi
ua numelui, la moși 
și Ia tot natul: 3) Re
stabilit; 4) Moș Ni
chifor și Moș Ion 
Roată (sing.) — Scoa
se din lozuri!; 5) Me
taforă pentru barba 
albă — A înțelege cu 
întîrziere (pop.); 6)
Jumătatea tatei! — 
Restabilit! — Haină 
călugărească; 7) Im- 
bătrinlre (flg.) — 
Prins cu stetoscopul; 
8) Lovit puțin — Far
mece; 9) La moșii ăi 
verzi!; 10) Invidie 
(pop.) — Un moș... 
cazon.

DICȚIONAR: 
LAIR, ENSO. NAC, 
RAL.

Zeno TURDEANU

LA FLORARII (IV) 
(criptografie : 3, 3, 4, I)

V. MOLODEȚ

MINIERA
(criptografie : 4, 5, 5, 2, 5)

Puiu PRETORI AN
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DEZLEGĂRILE 
problemelor re bus 
apărute în pagina 

Magazin 
anterioară

TRANSPORTURI: 1) Mi
neralier; 2) Elevatoare: 3) 
Cupă — AP —MC; 4) AMU 
— Crater: 5) Nișe — Etate; 
6) Inimă — Aria; 7) ZA — 
Ițar — CT: 8) A — Plătit — 
I: 9) Rău - ȘI — ARV: 10) 
Extractivă.

MINIERĂ: Cărbune din 
mina Aninoasa.

MINierA: Cască de mi
ner.

LA REPETIȚIE (III): Ea 
citește măreț. \

Cu toate că in 1970 trium
ful echipei Braziliei pe stadi
onul Aztec a cucerit pentru 
fotbal, aproape un miliard de 
telespectatori, se pune, totuși, 
întrebarea dacă vreo echipă 
dc fotbal a fost atît de Iubită 
ca „echipa minune** maghia
ră a anilor 1953-1954? In
tr-adevăr, lumea sportivă a 
explodat dc bucurie cind zdro
bitoarea ei victorie de pe 
Wembley (templu] fotbalului) 
asupra Angliei a procurat do
vada că fotbalul a încetat sâ 
mai fie un monopol britanic, 
pentru a deveni proprietatea 
tuturor.

Mulțimea de pe stadionul 
Wembley nu se indoiu de 
soarta meciului in care echi
pa Ungariei era considerată 
că vino să-șl inoerce norocul, 
acolo unde toate selecționate
le continentale au eșuat. Dar. 
după un sfert de oră de joc, 
aceeași mulțime stupefiată 
nu se mal îndoia do superiori
tatea acestor fotbaliști in tri
couri roșii care manevrau ba
lonul eu ușurință de jongleri 
și depășeau ca la paradă a- 
părarea engleză, uluită, pen
tru a asalta in trombă poarta 
greu încercatului Merrick. Și 
presa londoneză care în u- 
nanimitate pronosticase victo
ria engleză, scria după meci:

„Iată noii profesori ai fot
balului! Noi nu niai sînteni 
decit elevi*'.

Meciul revanșă pe- Nepsta- 
dion n-a fost, intr-adevăr, de- 
,it o formalitate pentru „pro- 
fesOri". care au administrat o 
veritabilă lecție de fotbal c- 
chipei lui Winterbottom. Lu
mea sportivă a trăit atunci cu 
pasiuni' marșul triumfal al 
acestei echipe către titlul mon

dial din 1954, consacrare logi
că a superiorității pe care ni
meni nu i-o contesta. Aceeași 
lume sportivă a trăit do ase
menea cu consternare eșecul 
său final pe stadionul Wauk- 
dorf. in fața unui adversar po 
care l-a surclasat literalmen
te (8—3) în optimile de finală 
Ia Băle, cu cîteva zile înainte. 
Gustav Sebeș, animatorul a- 
cestei echipe a Ungariei avea 
o deviză: „sâ marchezi mai

infringere în sferturi de fina
lă și tot cu același scor 4—2 
este înfrîntă și echipa Urugu
ay în semifinale prima înfrîn- 
gere a acestei echipe într-o 
competiție mondială.

In acest formidabil duel se 
parc câ echipa Ungariei și-a 
consumat forțele nervoase, 
deja slăbite după meciul fur
tunos contra Braziliei. iarPuș- 
kaș și-a făcut intrarea în finală 
incomplet restabilit, n-a reu-

Fotbal dc clasă mondială (IV)

UNGARIA 1953-1954
multe goluri d» cit adversarul**. 
Această deviză a fost ilustra
tă prin scorurile uimitoare pe 
care înaintașii Pușkaș. Hidcg- 
kuti. KOcsiș, Czibor Budai. 
Toth. le-au înscris pe tabelele 
de afișaj ale stadioanelor eu
ropene: 6—3 contra Angliei 
pe Wembley și 7—1 la Buda
pesta. In Cupa Mondială 1954 
învinge Corcea cu 9—0. Ger 
mania cu 8—3, face 4—2 cu 
Brazilia și 4—2 cu Uruguay.

Insă, ceea ce nu arată aces
te cifre este calitatea Jocului 
colectiv care crea Irezistibil a- 
ceastâ avalanșă do goluri și 
atrăgea după sine simpatia tu
turor spectatorilor. Dar, să 
vedem ce s-a petrecut în a- 
ceastâ dramatică finală a Cu 
poi Mondiale 1954.

Brazilia vedetelor DI DI și 
JULINHO nu poate scăpa de;

șit să insufle Jucătorilor săi, 
epuizați din punct de vedere 
nervos energia ce le lipsea, 
cind echipa condusă de Fritz 
Walter a obținui egalarca, du
pă ce scorul era 2—0 pentru 
Ungaria. S-a vorbit mult apoi 
de șutul victorios al lui RAHN 
(3—2). De fapt, indisponibili
tatea lui Pușkaș in meciurile 
eu Brazilia și Uruguay a fost 
factorul decisiv in victoria e- 
chipei germane care a con
sternat lumea sportivă. cu 
toată reala valoare a învingă
torilor.

După acest teribil ghinion, 
echipa Ungariei și-a regăsit 
calea succesului și a rămas 
mult timp neînvinsă pînă la 
dispariția unei formații ale 
cărei realizări sportive vor râ- 
mîne pentru totdeauna grava

te în memoria celor care le-au 
trăit.

In afară de aceste reușite, 
..echipa minune'* maghiară a 
adus fotbalului mondial o ino
vație tactică pe care Brazilia 
a reluat-o pe contul sâu în 
1958 sub denumirea 4—2—i. 
Dar echipa maghiară folosea 
deja de mult acest sistem cu 
un Zakarias mijlocaș defensiv 
care se adăuga fundașilor Bu- 
zanski — Lorant (fost la 
U.T.A.) — Lantas; se realiza 
un dispozitiv dc patru fundași 
care protejau pe talentatul 
Grosics. In schimb, în mijlo
cul terenului, Boszik constituia 
elementul permanent al con
strucțiilor ofensive, ajutat suc
cesiv de Pușkaș sau Hidegfcu- 
ti, amîndoi capabili de a crea 
breșe în apărarea adversă și 
de a le exploata prin șuturi 
fulgerătoare. Două extreme 
veritabile. Czibor și Budai 
(sau Toth) și un veritabil îna
intaș realizator cu extraordi
narele lui lovituri de cap Ko- 
csis (capul de aur) completau 
un dispozitiv tactic absolut 
nou în 1953.

Fără îndoială că un rol im
portant în epopeea „echipei 
minune** maghiară l-a avut țâ 
individualitățile geniale care 
erau Pușkaș, Hidegkuti. Bo
szik, precum și inițiative
le neprevăzute ale lui 
Czibor. Dar, aceste calități 
nu se puteau exprima deplin, 
așa cum au făcut-o decit în 
condițiile psihologice ale cu
rajului ofensiv colectiv. Din a. 
cest punct de vedere marea e- 
chipâ a Ungariei rămîne ut| 
magnific exemplu pentru foi* 
baliștii de azi.

SUPORTER
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Participarea $1 inițiativa gospo
darcasca a iiccarui cctatcan
fUrmore din pog 1)

•onstriurea unui atelier-sena 
Ia la Școala generală nr 5. 
îndiguiri și regularizări dc 
albii, lărgirea străzii Repu
blicii in cartierul Aeroport, 
amenajarea unor terenuri di 
joacă pentru copii

precum șl amenajarea unor 
oglinzi de apă. terenuri de 
,'oacâ etc — toate spre a 
crea condiții optime de rc- 
crcere atit copiilor, tinere
tului cit și adulților. Tot aic; 
speram că v.ș I; terminat, 
prin contribuție stadionul 
sportiv al ins ti Anului

— Ultimii ani nu marcat 
un început bun in ceea cr 
privește lărgirea bazelor 
de agrement, dc destinderi 
pentru locuitorii Văii Jiu
lui. Cu siffuranță. anul 1974 
va însemna și in mest do
meniu lin progres.

— Cc noutăți ne puteți 
spune referitor la măsurii'' 
cc sr preconizează pentru 
îmbunătăți rea organizării 
agrementului, pentru facili
tarea accesului locuitorilor 
spre zonele de odihnă ?

— Intr-adevăr. m află in 
atenție $i lărgirea continuă 
a bazelor de agrement spr< 
a oferi condiții toi mai bune 
locuitorilor, mai ales mine
rilor care an doua ziJe libe
re pc sâptăminâ, pentru a și 
petrece in condiții optirm 
timpul dc odihnă. Aceste b,-- 
ze se vor Îmbogăți < u noi o- 
bieciivc De fapt, unul din 
aceste obiective mult aștep
tate — telescaunui — a și 
intrat în funcțiune. Tot m 
acest an. mai precis cel tir- 
ziu pină la 1 mai. sperăm sâ 
fie dat in folosința hotelul 
turistic Valea de Pești care 
in aceste zile va fi preluat 
de către întreprinderea noas
tră de alimentație publică. 
Se prevede, de asemenea, fi
nalizarea amenajării unor 
baze de agrement existente 
deja cum ar fi Brâița de la 
Lupeni. La Brazi din Vul
can unde se va termina 
ștrandul și alte obiective. 
Tot în Vulcan se va termina 
stadionul sportiv. La Petro
șani se afla in atenția noas
tră terminarea ultimelor lu
crări la ștrandul din Aero
port, spr« a Ii dat in folosin
ță odată cu începerea sezo
nului. Același lucru și cu la
cul de agrement care urmea
ză să fie pus la punct, spre 
a oferi condiții dc destinde
re la nivelul așteptărilor. A- 
tît la ștrand cit și la lac se 
vor deschide chioșcuri de ră
coritoare. Se vor face ame
najări și la baza dc agre
ment de la fosta uzină elec
trică din Dârănești. patro
nată de I.U.M.P.. care și-a 
propus sâ rezolve încălzirea 
apei din bazinul de înot, iar 
apoi chiar acoperirea ștran
dului. O asemenea soluție se 
preconizează, de altfel, in ur
mătorii trei ani și pentru 
ștrandul din Aeroport. A- 
ceasta cu scopul evident di 
a asigura funcționarea ștran
durilor o perioadă mai înde
lungată deci, și in anotimpul 
rece. Lucrări mari vor înce
pe si la mult așteptatul loc 
de agrement de pe dealul in
stitutului. Pentru acest an. 
s-a prevăzut atacarea căilor 
de acces, urmînd ca după 
punerea lor la punct să fie 
asigurate cu celelalte dotări, 
inclusiv o unitate de alimen
tație publică sistem cabană,

ii tr— Aici, intr-adevăr aș pu
tea spune o noutate caro, so
cotesc. va fi primită cu bu
curie îndeosebi d< cei mici. 
Ne-am gindlt, urmind exem
plul litoralului, sâ organizăm 
un mini-cur care sâ aibă tra
seul de la Pclrila pină la 
Valea dc Pești, și sâ funcți
oneze după un program spe
cial. in perioada vacanței 
pentru elevi.

Pe plan organizatoric, pen
tru exploatarea mai bună a 
bazelor de agrement ne gin 
dim că ceti mal bună soluție 
ar fi ea. in cadrul E.G.C., să 
organizăm o secție specială 
care să se ocupe de adminis
trarea și întreținerea aces
tora. adică a ștrandurilor, 
lacurilor, min: carului, tele- 
scaunului șl a altor obiecti
ve care vor fi date in folo.- 
sință.

— Probabil, nu am epui
zat toate obiectivele care 
se \or da in folosință in 
noul an. Poate e și mai bi
ne: să fie unele o surpriză 
pentru cetățeni. Ani dori 
sâ conchidem asupra dialo
gului de azi cu citeva refe
riri la ceea ce se cheamă 
contribuția pe care se con
tează în acest an in reali
zarea obiectivelor social- 
culturale din partea benefi
ciarului acestora — cetățe
nii.

— In aprecierea dimensi
unilor acestor contribuții aș 
porni de la un fapt: în anul 
ce a trecut, municipiul nos
tru a ocupat un loc fruntaș 
— al șaptelea pe țară — in 
întrecerea patriotică intre 
municipiile, cu populația de 
pină la 50 000 de locuitori. 
Depinde dc noi, toți cetățe
nii Văii Jiului, de conlucra
rea mai strînsă a consiliilor 
populare, organizații de ma
să și obștești, de inițiativa 
și participarea unităților 
prestatoare, a tuturor unită
ților ca in noul an să ocu
păm un loc și mai bun în 
clasamentul întrecerii; să ne 
situăm adică printre muni
cipiile premiate. In orice caz. 
aceasta va depinde de volu
mul si importanța lucrărilor 
executate, de rezultatele ce 
le vom obține in ridicarea 
nivelului edilitar-gospodă- 
resc al localităților noastre.

Posibilități avem pentru a 
ceasta. Obiective sini multe 
care așteaptă contribuția ce. 
(.Renilor. a tineretului mai 
; Ies As ami. ., . . doar sta
dioanele de la \ ulcan și de 
la institut, baza d, agrement 
din pădurea de la Institut, 
spațiile de joacă pentru co
pii, extinderea zonelor 
vu zi. I n lucru vreau sâ sub 
i n . sin lom îhrft foarte de
ficitari in păstrarea. îngriji
rea amenajărilor gospodă
rești existente, a plantațiilor, 
in menținerea curățeniei lo
calităților. Aici ne a apt. 
o contribuție mai mare atit 
din partea cetățenilor, a co
mitetelor executive și asoci 
ațiilor de locatari, cil și a 
întreprinderilor prestatoare 
do Servicii. Se cerc dm par
tea tuturor o receptivitate 
mult sporită fața d-. realiza
rea obiectivelor prevăzute in 
planurile de acțiune ah- con
siliilor populare pentru a 
face să crească p cap dc 
locuitor valoarea lucrărilor 
executate. \ș insista asupra 
plantărilor de arbori și ar 
buști. Mai ales pentru că 
s-au redus in acest an fon
durile alocate pentru aceste 
lucrări, pe considerentul că 
populația poate și trebuie 
sâ-și aducă mai din plin 
contribuția în acest dome
niu. Am dori. deci, să d< 
clarăin luna aprilie — lună 
a plantărilor dc primăvară 
— ca o acțiune de masă pen
tru îmbogățirea, prin resur
sele locale, a vegetației or
namentale din mediul nos
tru urban. Tineretul ar pu
tea participa direct la între
ținerea și îngrijirea unor zo
ne verzi, parcuri și baze 
sportive. In acest scop vom 
repartiza aceste obiective pe 
organizații de tineret din .di 
ferite unități industriale și 
școlare. Așteptăm mai mult 
sprijin — mult mai mare ca 
in trecut, receptivitate și i- 
nițiativă și din partea unită
ților prestatoare — E.G.C..
E.G.L.. S.D.E.E., precum și 
a șantierelor. Ele dispun de 
posibilități multiple și au da
toria să sprijine mai mult 
cetățenii în acțiunea de în
frumusețare a mediului nos
tru urban.

Așadar, închei cu ceea cc 
am mai spus : pe măsura par
ticipării tuturor factorilor, a 
unităților, organizațiilor. a 
tuturor cetățenilor la reali
zarea obiectivelor sociale și 
gospodărești, va crește nive
lul urbanistic al localităților 
Văii Jiului, vom reuși să ne 
facem mediul in care trăim 
mai frumos, mai atractiv, 
mai tonifiant pentru noi toți 
care trăim și muncim in a- 
cest municipiu.

Sint convins că rezultate
le-din acest-an-vor fi mult 

■ superioare-celor din anul tre
cut. E spre beneficiul tutu
ror locuitorilor, a progresu
lui general al municipiului 
nostru!
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Chemarea muntelui se face 
toi moi des auzită in rindul 
studenților petroșâncni. Astfel, 
un grup de 40 iși petrec sfir- 
șiiul acestei sâplămini in plă
cuta ambianță o 
I.E.F S . prilejuind 
și o intilnire intre 
mineri 
la I.E.F.S. din București.

In tendința de a se' reduce 
și chiar de o se elimina ab
sențele din condicile grupelor 
dc studenți. grupa 204 a anu
lui II subingineri. facultatea 
de electromecanică a lonsat 
o chemare Io întrecere către 
toate grupele din institut pen
tru obținerea titlului de grupă 
cu cea mai bună frecvență la 
cu/surl, seminarii și lobora- 
toare in semestrul II.

niot necesitatea intensificării 
activității instruc n educative 
și de diveitisment din cadrul 
clubului, a revitalizârli cer
curilor studențești afiliate clu
bului, precum și dc a se gâsi 
noi forme și metode de orgo- 
nizare a activitoțiloi desfășu
rate aici. Tot in codrul aces
tei intilnlri s-a desemnat noul 
birou de conducere al consi
liului ortistic al clubului stu
dențesc. Consemnam că la 
ctlcva zile de Io olegoroa bi
roului. al cărui președinte este 
șef lucrări ~ '
si avut loc o primă șodlnțt 
lucru, trecindu-se 
rea in 
cuprise 
țivități.

Formații 
artistice

Recent, a avut loc ședința 
consiliului artistic de conduce
re al clubului studențesc la 
care au luat patle și factorii 
de conducere ai C.U.A.S.C. și 
ai comitetului organizației de 
partid din I. M. P.

In cadrul acestei intilniri s-a 
analizat activitatea clubului 
desfășurată pe porcursul unui 
an universitar și s-au trasat 
jaloanele activității pe perioa
da următoare, in scopul pre
gătirii in condiții cit mai bune 
a formațiilor artistice 
vor reprezenta institutul
festivalul național de artă stu
dențeasca. In cuvintul lor stu
denții 
Aldea, 
Robert Czibula, 
Nicolae Toderici, 
președinte C.U.A.S.C. 
tunjeanu, șef

Teodorescu.

Sub egida A.S.C. din institut 
este in curs de desfășurare un 
campionat de șah Io care 
participă 16 studenți. Cam
pionatul va desemna pe cei 
care vor reprezenta institutul 
la faza pe țară a întrecerilor 
studențești in cadrul competi
ției celor „64 de pătrățele". 
Spicuim rezultatele citorva 
meciuri viu disputate : Vasile 
Omanio anul III electromeca
nică subingineri cișligă la 
Dumitru Iliescu, anul I elctro- 
mecanică subingineri și Son
dor Biro ciștigă la Polin Tu- 
reanu anul II mine. Nu este 
exclus ca dintre acești lalen. 
tați șahiști să fie desemnat 
campionul.

Condiții tot mai bune 
de studii și de viată
Viața socială studențească cuprinde 

față aspecte importante destinate îmbunătățirii sale con
ținute. Condițiile de viață reprezintă premisele firești 
ale studiului, confortul din cămine la fel ca și cantina 
studențească oferă posibilități multiple de abordare în 
condiții deosebite a procesului de invftțămint. Spațiul a- 
cestor obiective sociale a crescut la 11 Otii) mp, dotarea lor cu 
materiale noi le conferă reală valoare estetică și de strictă uti
litate. Grija față de aceste bunuri, destinate și \iitorilor ti
neri studioși reiese din recentul „Regulament privind orga
nizarea și funcționarea căminelor".

In această direcție este de subliniat ideea că activita
tea educativă din cămine este parte integrantă a procesului 
Inslrucllv-educatlv și se desfășoară sub îndrumarea conduce
rii institutului și a C.U.A.S.C. din institut. Activitatea 
aulogospodărire relevă spiritul și atenția acordate dc 
denți propriei lor condiții sociale și sanitare. De a 
curățenia, luminozitatea sint echivalente unui mediu sănă
tos. propice muncii intelectuale in cadrul spațiului de cazare. 
In cămine iși desfășoară activitatea și directorii educativi, 
ca reprezentanți al decanatelor, care fac analize operative 
ale activității membrilor comitetelor tie conducere. Un rol 
<le scamă in viața căminelor studențești il dețin și gazetele 
de perete, care, prin materialele expuse, trebuie să impul
sioneze opinia generală spre buna păstrare a avutului obștesc, 
spre o conviețuire armonioasă. O seric de neglijențe care 
mai persistă iși găsesc rezolvarea prin metode cum ar fl 
popularizarea critică la stația de radio-arnplifit are a institu
tului.

înzestrarea complexului studențesc cu un dispensar dc 
consultații medicale generale și un cabinet stomatologic a- 
duco incă o sumă de facilități de natură socială destinate 
studenților. Prin noul „Regulament de organizare și funcțio
nare a căminelor studențești". elaborat in ianuarie a. c. 
de către M.E.I. și consiliul U.A.S.C.R., se acreditează sar
cini sporite privind buna gospodărire și conviețuire tuturor 
studenților care beneficiază de aceste minunate condiții de 
muncă și viață.

Ioan Nichiforeac. s-a sta
bilit doar de puțin timp în 
orașul Uricani. Căuta să 
pară cît mai firesc cu pu
tință. neieșind dc Ioc din 
comunul cotidian. Dar avea 
totuși o comportare cam 
nelalocul ei: evita de fie
care dată cînd se ivea pri
lejul. să dea ochi cu vreun 
lucrător de miliție și acest 
lucru desigur că... a „bătut 
la ochi". Avea și motiv să 
se comporte astfel. Corni- 
țînd mai multe furturi în 
Constanța, a fost' condam
nat la 2 ani și jumătate în
chisoare. Prezența lui în 
Vale a fost acum lămurită : 
sustragerea de la executa
rea pedepesei. Acum vn 
merge cu siguranță acolo, 
unde era așteptat de fapt 
să sosească...

O secvență multipli
cată in sute de exem
plare: camere luminoa
se, spațioase, condiții 
excelente de studiu și 
de viață pentru studen
ții petroșăneni.

Foto: C. BARBU

La apelul disperat al ve
cinilor Natalie! Timiș din 
Petroșani, sir. Viitorului, 
bloc 45. organele de ordine 
și-au făcut prezența la fața 
locului. Constatarea : în re
petate rînduri colocatara 
lor ii deranja prin scanda
lurile pe care le iniția, tul- 
burînd liniștea. Sancționată 
fiind cu 500 lei amendă, a- 
cum poate-i va amuți glăs
ciorul. Dacă n-a știut 
tăcerea de multe ori e 
aur. acum știe sigur, 
„limbuția" nejustîficatâ 
tă bani...

tinerilor
Vineri. 1 februarie, au a- 

vut loc, lucrările plenarei 
Comitetului municipal 
U.T.C. Au luat parte la 
crări membri comitetului, 
misiile politico-ideologice 
la orașe, activul U.T.C. 
întreprinderi. instituții 
școli, invitați.

Pc marginea ordinei .dc 
privind ..Preocuparea organe
lor și organizațiilor U.T.C. din 
Valea Jiului pentru pregătirea 
politico-ideologică a tineretu
lui" au luat cuvintul numeroși 
participanți.

al 
lu- 
co- 
de 
din

Și

zi

Atenția și preocupările comuniștilor 
concentrate cu responsabilitate spre folosirea 

rațională a combustibilului și energiei
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

timp. au fost 
dc raționalizare 
lui pc locuri de 
întocmirea bilanțurilor ener
getice pc utilaje, instalații și 

.întreprinderi. Jn aceste co
lective au fost cooptați spe
cialiști, in marea lor majori
tate comuniști activi 
te capabili, 
programului 
raționalizare 
și urmărirea
tuia, precum și folosirea ju
dicioasă a energiei, combus-

luate măsuri 
a iluminatu- 
activitate și

. . . . ?i foar- 
La întocmirea 

cu măsuri de 
a iluminatului 

respectării aces-

tibiliior și materiilor prime 
cu conținut energetic ridicat 
a fost numit un colectiv al 
cărui responsabil este ing. 
Ion Vaida, tin cadru tehnic 
inimos care s-a remarcat prin 
reale calități profesionale și 
organizatorice.

Discutînd pe marginea pro
gramului întocmit, mulți sa- 
lariați printre care se numă
ră Viorel Picnaru, Adalbert 
Nagy, Vasile Gogu, Maria 
Stoiculcscu, loan Bojincă, Eu
gen Cosma. Dionisie Mun- 
teanu au făcut o serie de 
propuneri in sensul îmbuna-

Carnet cinematografic

săși al punctelor de lucru ne-a 
dovedit că s-a înțeles impor
tanța măsurilor preconizate 
si s-a trecut la transpunerea 
lor în faptă, la celelalte șanti
ere problema evitării risipei 
de materiale rămîne. totuși. . 
o problemă. Pentru că și actu
almente transportul cărămizi
lor — la șantierele 4 Lupeni. 
blocul L-l lotul Petr i la, blo
cul P5. și parțial la șantierul 
nr. 1 Petroșani — se face di
rect în autocamioane, in timp 
ce un număr însemnat de con
tainere stau aruncate in incin
ta șantierelor. Un exemplu 
„proaspăt11: în ziua de 23 ia
nuarie. la blocul C-2 din U- 
rieani. un număr de 4 munci 
tori încărcau (mai corect z.s 
aruncau) cărămida direct in 
autobasculanta 31-HD-2201, la 
eîțiva pași de cele trei con
tainere ce stăteau neutilizate, 
iar descărcarea cărămizilor 
(la căminul de colectare a a- 
pelor menajere ale aceluia-, 
bloc) se făcea, desigur, „me
canizat" (prin basculare!)

Din multe alte aspecte con
statate mai consemnăm unu. 
Care, exprimă, credem. -ific’ 
ent de limpede cît d- burii 
„gospodari' «irit constructorii 
din Urieani și Lupeni. In !ti
na ianuarie, pe măsură ce blo
curile dc locuințe au fost ter
minate s-a trecut la sistema
tizarea terenului, a spațiului 
din jurul clădirilor. S-a putut 
constata cu acest prilei cum 
lama buldozerului ori unealta

manuală ..descopereau'1, 
blocurile C2 din Uricani, B5 
și D12 din Lupeni mortare și 
betoane înghețate. așezate 
strat după strat in lunile în 
care s-a construit.

Cine sc face vinovat de toa- 
u acestea? Evident că in pri
mul find risipitorii direcți — 
membrii formațiilor de lucru. 
Dar nr întrebăm, și credem 
că pe bună dreptate, tehnicie-

na acum pentru atingerea 
scopului propus — gospodări
rea rațională a materialelor. 
Nici la ora actuală nu există 
spatii suficiente in depozite și 
tranzit care să asigure descăr
carea si depozitarea materia
lelor de masă perisabile (ci
ment. mozaic, praf de piatră, 
materiale izolatoare) sau adă- 
postirea unor mijloace de mi
că mecanizare. Suprafața de

în gospodărirea chibzuită
a materialelor de construcție

sînt multe de î

nii din conducerile șantiere
lor și grupului, care se aflau 
sau se află acolo unde se ma
nifestă aceste neajunsuri, an 
fost suficient dc exigenți fa
tă de cei vinovați? Au utilizat 
oi eficient rnijîoacel' organ; 
zatoric? care le stau la Inde- 
.mni pentru a asigura o mai 
buna Gospodărire a materiale 
lor? Desigur, nu!

Lărgind sfera subiectului dc 
față, vom face citeva referiri 
la activitatea pe care condu
cerea grupului de șantiere ar 
fi trebuit sâ o desfășoare pi-

preluare a agregatelor de ca
rieră și a celorlalte materiale 
d*' zidărie la tranzitul Lupeni. 
este, de asemenea, insuficien
tă. Nici drumuril d- a-.ces in 
incinta clepozituhi1 ’ ivezeni 
nu sint corespunzătoare

Nu >in! puse in function* 
ele 11’ <k)zur! meta' -c pen

tru ciment, cu o capacita
te dc insilczar» d- cea. 800 to
ne livrate in?ă d:n luni: apri
lie 1973. Să nu fie nevoie dc 
• !e.' Că este nevoie, c un fapt 
bine cunoscut de factorii de 
decizie ai grupului. In direc

ția containerizării materiale
lor dc zidărie, procedeu a că
rui avantaje se cunosc îndea
juns, există o problemă a că
rei rezolvare, socotim, trebu
ie sâ fie studiată. Și anume: 
în prezent în nici o stație nu 
există mijloace de ridicare cu 
caracter permanent care să 
asigure încărcarea containe
relor in autocamioane, opera 
ția fâcindu-se cu automacara
le.

Toate aceste aspecte, repre
zintă doar citeva constatări 
referitoare la risipa dc mate
riale pe .șantierele de locuințe 
din Valea Jiului. Cauzele lor 
sînt cunoscute, înseamnă că 
și posibilitățile de înlăturare 
a cheltuielilor inutile care se 
fac pot fi găsite și aplicate. 
Organizatorii proceselor de 
muncă ai punctelor de lucru 
de pe șantiere, sprijiniți în
deaproape de cei mai buni 
gospodari din rindul colective
lor de constructori, sint primii 
a căror acțiuni trebuie să vize
ze r ducerea permanentă a 
costurilor materiale de 
producție, sâ participe activ 
la închiderea tuturor robinete
lor risipei. Pc un alt plan, 
factorii de răspundere si de 
decizie ai Grupului de santie- 
r< din Petroșani sînt chemați 
•â aplice in viață, cît mai 
Grabnic posib’i. procedeele noi 
superioare ca eficiență econo
mică. menite să conducă la a- 
sigurarca depozitării, trans
portului și punerii in operă — 
fără pierderi — a materialelor 
dc construcții.

Personalitatea interesantă a 
regizorului Juraj Herz am re- 
marcat-o cu cîflvu ani in ur
mă, cind s-a proiectai pc e- 
cranele noastre „Incinerato
rul". Caracteristicile viziunii 
sale: apetitul pentru grotescul 
înfricoșător-, imaginea poten
țată prin trucuri optice de un 
efect șocant; narațiunea con
dusă prin zonele parabolei, 
prefigurau un cineast care 
tinde spre experiment nu din 
dorința Irizării neapărate u 
insolitului, ci din aceea de a 
da noi valențe 
cinematograliC.

Bizareria esle 
in „Morgiana", 
foarte originală a nuvelei lui 
Aleksandr Grin. Originalita
tea lui llerz nu merge, însă, 
pină acolo, incit să nege e- 
sen/a romantică a bazei lite
rare. Ineditul lecturii regizo
rale constă inlr-o anumită 
detașare la/ă de subiect, de
tașare care permite persiila- 
jul inventiv, formularea dra
maturgies ce invită la com
plicitate. la acceptarea con
știentă a convenției dramati
ce. Her/ iu inceaică, nici o 
clipă, să deplaseze iaptologia 
parabolică - nășculă pentru 
a pleda in favoarea unei e- 
cualii cuprinzind termenii 
prejudecății estetice și etice, 
precum și acela al justiției i- 
minente — în direc/ia sferei 
realului. Oferind spectatoru
lui șansa de a asista la gene
za convenției, la demontarea 
acesteia, pas cu pas. Herz gă
sește nenumărate prilejuri de 
a ne trage cu ochiul dindăra
lul aparatului de filmat, spu- 
nindU-nc. parcă: „Iată, 
propun un joc. juca/l-vă 
voi. prin urmare".

Arsenalul de mijloace 
presive, descind di reci 
acela al expresionismului, 
lina cu priviri malefice palro- 
nînd cu mistere ancestrale 
gindurile de neagră răzbuna-

spectacolului

prezenfă și 
o ecranizare

ex
il io
Fe-

re ale uneia dintre ielele 
moștenitoare; empirismul voit 
al studiului caracterologic-, 
ianlasmul abundent prezent 
in utilizarea gamei cromati
ce, in mișcările stranii ale o- 
biectivului, sint, toate, ele
mente contopite intr-un stil 
particular, avind menirea să 
surprindă, să mobilizeze ima
ginația spectatorului.

Întreaga povestire incorpo
rată de Ulm se bazează pe o 
credință îndeobște irecvenla- 
tă, adică pe iaptul că oame
nii estet icește respingători 
sini alterați și moralmente și 
viceversa. Prin adoptarea a- 
ceslei credințe, Herz dovedeș
te cu prisosință nonvalidita- 
tea ei.

Impunerea acestei concepții 
este servilă de un complex 
de semne speclacologice 
decvat. Este edificatoare, 
acest sens, secvența de 
but: ceremonia inmorminlării 
tatălui celor două iete — o- 
puse ca iniălișare fizică și ca 
iire — seamănă cu un specta
col fastuos montat, in care pi
uă și cel din urmă detaliu es
te pus la punct cu minuțiozi
tate. Pălăriile imense ale le- 
meilor. machiajul strident, 
grotesca muruire a chipurilor 
amintesc de iauna bizară de 
la ospățul lui Trimalchio din 
„Satyricon“-ul fellinian.

Her/ rămîne consecvent, 
din primul cadru pină in ce) 
din urmă, ia|ă de obiectivele 
propuse, tată de viziunea sa. 
Rezultatul pe care-l obfine 
este surprizălor: nu ne plic
tisim nici o clipă, deși știm 
foarte bine din moment ce 
inlenfia se denunță dc la bun 
începui — că ne ailăm in la
ta unui experiment cinemato
grafic.

Recomandăm „ Morglana" 
ca pe o peliculă reprezenta
tivă a studiourilor liarrandov.

tățirii regimului de economii, 
exprimîndu-și hotărîrea sâ 
realizeze în anul 1974 urmă
toarele economii „290 tone 
de combustibil convențional 
146 mii kWh". .Totodată, co
muniștii au hotărî*. să spri
jine inițiativa propusă de to
varășa Rodica Tatulici, direc
toarea întreprinderii: „Fie
care cadru tehnic să facă o 
propunere pentru reducerea 
energiei electrice și termice".

Prin problemele puse în 
dezbaterea comitetului de 
partid de la T.F.A, ..Vîscoza" 
Lupeni. prin propunerile 
cute și noile obiective 
mate în angajamentele 
economii. < 
drul acestei 
treprinderi 
nostru fac dovada" 
irii la cote 
programului de măsuri 
bilit de conducerea partidului 
în vederea folosirii cît mai ju
dicioase a combustibililor și 
energiei.

Mircea Codau, fusese pi- 
nă de curînd angajat la 
E.M. Dîlja. Dar ..muncea" 
și în altă direcție. Adică se 
ocupa și cu altceva. Cu lu
cruri condamnabile antiso
ciale. Cu furatul. Pătrun- 
zind, prin escaladarea unui 
geam, intr-una din camere
le căminului exploatării, a 
sustras de aici suma de 1950 
lei și alte bunuri, incercînd 
apoi să dispară Dar nu a 
ajurs prea departe. sau 
unde-și dorea el să ajungă, 
ci la miliție. Aici, vrînd-ne- 
vrînd. M. Codau a fost ne
voit să-și descrie filmul in- 
dignantelor act'e comise, 
pentru care va fi „răsplă
tit" neîndoielnic...

S-au reîntors

Mica publicitate
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in 
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PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Căldărar 
Alexandru, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lucaci 
Romulus, eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă.

ADUCEM MULȚUMIRI medicilor l-arcaș. Balint. Sa- 
moilă, Dirlea, care ne-au salvat fiul. Ioan Văduva. Părinții

fă- 
asu- 

de 
comuniștii din ca- 

i importante în- 
a municipiului 

infăptu- 
tot mai înalte a 

sta

Filimon Ienulesc din 
ja Mică și-a alungat 
locuința comună soția 
era însărcinată cît și 
fiica sa. față de care are o- 
bligații — morale și legale 
— de a o întreține. Dar 
fapta sa inumană nu putea 
rămîne nesancționată. Pe 
lingă amenda de 500 lei pe 
care a primit-o. a fost obli
gat să-și reprimească în 
locuință soția și fiica.

Dil
din 

care 
pe

Cpt. Toma Falon

Model în muncă și în viață
(Urmare din pag.

sfirșitul 
in salo

A trecut un an de la 
căruia cei prezenți ieri 
clubului din Lonea au aplaudat, 
satisfocuți, pe deținătorii pri
mului loc pe genuri de lucrări, 
pe cei care au întruchipat cel 
mai bine generoasele obiective 
conținute de chemarea Io între
cere. Frontoliștii conduși de
Miclea loan III, minerii de la 
abatajele cameră conduși de
Constantin Chițoiu și ortacii 
cunoscuților brigadieri Teodor 
Flutur si Gherasim Fiito, care 
înscriu noi trasee in labirintul 
complex al lucrărilor de deschi
deri și pregătiri, sint cei a căror 
muncă plină de abnegație și 
comportament pus sub semnul 
continuei perfecționări au fost 
răsplătite cu mult rîvnitul loc de 
frunte. Tradiționalul trofeu „Lam
pa minerului" și importante pre
mii au recompensat contri
buția adusă de acești harnici 
mineri de.a lungul unui an în
treg la rezultatele bune ale 
minei.

In cuvinte ce .purtau amprenta 
unei emoții nedisimulate, cei 
premiați, au arătat că plasarea 
pe primul loc al întrecerii este 
in egală măsură un prilej de 
satisfacții, cît și de analiză 
aprofundată a noilor sarcini care 
le stau in față in noul an. 
„Munca noastră din abataje, 
spunea Miclea loan III, nu este 
izolată. Minerii întregii Văr ac
ționează uniți pentru a dat țării 
cărbunele atit de necesar astăzi, 
se întrec și se bucură de succe
sele celor mai buni. întrece
rea socialistă pe care o vom 
desfășura și in acest an de aici, 
de la Lonea și pină la Uricani 
va însemna garanția viitoarelor 
noastre succese".

Ieri, Io Lonea comuniștii, ca
drele de bază ale minei i-au 
felicitat pe cei care de-a lungul 
anului trecut au întruchipat cel 
mai bine idealul comunist de 
muncă și de viață. A fost un 
moment emoționant de prețuire 
a muncii, un imbold de ridicare 
a ei la nivelul exigențelor tot 
mai mari ale zilelor noastre.

ȘCOALA
DE ȘOFERI AMATORI

PETROȘANI
str. Livezeni nr. 4

angajează urgent

o instructori conducători auto, 
cu studii medii, precum și cu ve
chime de cel puțin 5 ani ca șofer 
profesionist.

Informații suplimentare la secretariatul școlii, telefon 
11116 sau 11355.
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Lucrările conferinței
parlamentare a Asociației

Piața comună
țările africane
♦

Raportul economic anual 
prezentat de președintele Nixon

transporturi Comunicatul

Congresului S. U. A.
pentru Europa

Oficiului
Central

w XSHINGTON 2 (Agerpres).
— Președintele S.U.A.. Richard 
Nixon, a prezentat Congresu
lui raportul său economic 
anual

Potrivit raportului. 1973 a 
fost un an de probleme și 
progrese în economia america
nă. In unele privințe, a spus 
președintele, problemele au 
fost mai mari decît ne aștep
tam, iar progresele mai mici 
decît speram. Domeniile rea
lizărilor noastre trainice au 
fost însă mai importante decît 
cele ale dezamăgirilor noas
tre. S.U.A. sînt confruntate 
cu sarcini dificile — în primul 
rind cu o problemă veche, 
inflația, precum și cu o pro
blemă devenită, recent, acută
— energia.

„Nu putem accepta — a 
subliniat președintele Nixon — 
continuarea ratei inflației din 
1973 și. cu atît mai puțin, nu 
putem risca creșterea ei. Tre
buie să ne consacrâm efortu
rile continuării luptei împo
triva inflației. în 1974 și după 
aceea".

La începutul anului 1974. 
celor trei probleme care au 
dominat mulți ani politica eco
nomică — inflația, șomajul 
și deficitul balanței de plăți
— li s-a adăugat o a patra, 
și anume problema energiei.

Situația actuală și de pers
pectivă în domeniul petrolu
lui va duce, concomitent, la 
creșterea prețurilor, ia limi
tarea producției în unele ra
muri și la reducerea cererii 
in alte ramuri. Statele

Unite trebui 
plicare „planul dc 
dențâ" pentru a-și 
capacitatea dc a fi 
dente în ceea ce 
aprovizionările cu 
prețuri rezonabile. Un ele
ment — cheie al acestui plan 
il constituie programul pe 
cinci ani. finanțat de guvern, 
in valoare de 10 miliarde de 
dolari, cu privire la pros
pectarea și dezvoltarea în 
domeniul energetic.

In încheierea raportului său. 
președintele Nixon a relevat 
că o sursă indispensabilă a 

economice o consti
tuie economiile și investițiile 
în domenii productive.

Protocol

ungar

să pună in a- 
indepen- 
dezvolta 
indepen- 
privește 

energie la 
Un

GENEVA 2 — Corespon
dentul Agerpres, Cornel iu 
Vlad. transmite : La Palatul 
Națiunilor s-au desfășurat 
timp dc patru zile, lucrările 
celei de-a 33-a sesiuni a Co
mitetului pentru transporturi 
al Comisiei Economice a O N.U 
pentru Europa (C.E.E.) (O.N.U.) 
Adresîndu-so participanților 
Janes Stanovnik, secretar exe
cutiv al Comisiei, s-a referit 
pc larg la situația prezentă și 
la perspectivele ce se între
văd în domeniul energetic și 
pe plan mondial. Nu este pen
tru prima oară cind are loc 
trecerea de la o sursă de e- 
nergie predominantă la altele 
a spus ol, amintind că în 
1870 două treimi din energia 
mondială erau furnizate de u- 
tilizarea lemnului. în 1920 a- 
celași procentaj — dc folosirea

cărbunelui, iar astăzi, dc ase
menea, două treimi — dc pe
trol. Nu ar fi nimic nefires.- 
— a spus. în continuare. J 
Stanovnik — dacă in anul 
2020 două treimi din energie 
consumată pe glob va prove
ni din surse care astăzi nu 
sînt exploatalc intens.

Privitor la actualul moment 
de „trecere de la o sursă dc 
energie la alia", vorbitorul a 
spus că „singura problemă 
este do a ști dacă acest fe
nomen sg va dezvolta în mod 
spontan, sau dacă asupra sa 
sc va exercita acțiunea oa
menilor și ă statelor". In

context J. Stanovnic a chemat 
la o largă cooperare interna
țională în vederea găsirii în 
comun de soluții pentru pro- 
bjemele foamei crescânde dc 
energic și, în general, pentru 
problemele dezvoltării ecorto- 
mice a țărilor lumii. „Există 
o legătură tot mai strînsă în 
domeniul comerțului și al pro
ducției între economiile țârilor 
occidentale și economiile țări
lor socialiste, legătură bazată 
în mod fundamental pe teh
nică" — a declarat secretarul 
executiv al Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa.

Încheierea vizitei lui
Francois Mitterrand la Cairo

de Statistică
al R. P. Ungare

că, 
venitul național 

țâri a crescut cu 
sută, cifrîndu-se la 
miliarde forinți, 

industrială a sporit 
iar cea agrico-

ROMA 2 (Agerpres). — 
După trei zile dc dezbateri, 
la Roma, s-au încheiat lucră
rile conferinței anuale par
lamentare a Asociației Piața 
comună — țările africane.

Luînd cuvintul la confe
rința de presă organizată la 
sfîrșitul lucrărilor. Cornells 
Bcrkhouwer, președintele Par
lamentului european (organ 
consultativ al C.E.E), care a 
condus lucrările .
a declarat că un acord glo
bal dc cooperare 
stabilă și durabilă între 
ropa „celor nouă". ț
africane asociate la I
comună și cele in perspectivă 
dc asociere capătă o impor
tanță determinantă. ~ 
fel, aceasta este și una 
concluziile rezoluției 
adoptate dc conferință După 
opinia exprimată de ~ 
khouwer, conferința 
Roma a permis să se afirme 
principiul egalității între ță
rile C.E.E. și cele africane 
asociate.

conferinței.

echitabila, 
? Eu- 
țările 
Piața

De alt
ei in 

finale

Ber- 
de la

Pentru reprezentanții țări
lor africane — a relevat 
Berkhouwer — este mai o- 
portună ca oricînd definirea 
ținui „nou mecanism de com
pensație și dc stabilizare’’, 
pentru ca ..prețurile să nu 
mai fie fixate injust de către 
țările consumatoare, sau în 
mod abuziv de câlre produ
cători". Cu alte cuvinte, a 
spus el. țările asociate și cele 
in perspectivă dc asociere nu 
mai vor să fie.........................
partenerii creșterii", 
dezbaterilor, 
africani au 
un fapt pozitiv măsurile adop
tate recent de țările arabe îrt 
privința resurselor lor naturale. 
In speță petrolul, a declarați 
Bcrkhouwer. Philippe Yace, 
președintele Adunării Națio
nale a Coastei de Fildeș. d« 
pildă, a opinat câ aceste mă
suri nu constituie „o sfidare 
a țărilor subdezvoltate la a- 
dresa țărilor industrializate".

.furnizorii", ci 
în timpul] 

parlamentarii 
apreciat ca

întrunirea reprezentanților opiniei publice
pentru securitate șl cooperare în Europa
BRUXELLES 2 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești. transmite: 
Vineri și simbătă. la Bruxel
les a avut loc reuniunea re
prezentanților opiniei publice 
pentru securitate si cooperare 
în Europa.

Dezbaterile s-au concentrat 
asupra m< morandumului pri
vind situația in Europa și in 
întreaga lume, la începutul a-

nului 1974. Documentul anali
zat va fi supus sesiunii „Comi
tetului internațional al repre
zentanților opiniei publice", 
care va avea loc în primăvara 
acestui an. De asemenea, s-a 
realizat o analiză de ansam
blu asupra activităților grupu
rilor naționale pe linia mobi
lizării opiniei publice la în
făptuirea securității și coope
rării pe continentul european.

CAIRO 2 (Agerpres). — 
Francois Mitterrand, prim-se- 
cretar al Partidului Socialist 
Francez, și-a încheiat vizita 
întreprinsă timp de patru zi
le la Cairo, la invitația condu
cerii ziarului „Al Ahram" In 
cursul vizitei, arată agenția 
M.E.N.. Francois Mitterrand 
a fost primit de președintele 
Anwar Sadat și a avut con
vorbiri cu alte oficialități ale

tării gazdă, printre care Mo
hamed Hafez Ghanem. prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste A- 
rabe. Convorbirile s-au refe
rit ]a probleme privind evolu
ția situației din Orientul A- 
propiat. precum și la poziția 
Partidului Socialist Francez 
față de ultimele evenimente 
survenite in zonă.

Evoluția economiei
1

Arestarea ultimului membru al bandei
care a atacat expresul poștal

In
ia

cît și
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cu 
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BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
Agenția M.T.I. a transmis 
comunicatul Oficiului Cen
tral de Statistică al R.P. 
Ungare privind dezvoltarea 
economiei naționale în anul 
1973.

In comunicat se arată 
anul trecut, 
al acestei 
6.5 — 7 la 
355—360 
producția
cu 7,2 la sută, 
lă — cu circa 5 la sută, trans
porturile de persoane au 
registrat o creștere de 2 
sută, iar cele de mărfuri
de 4 la sută ; importul și 
exportul de/mărfuri au înre
gistrat creșteri atît în comer
țul cu țările socialiste, 
cu cele nesocialiste,
sută din comerțul exterior 
gar revenind schimburilor 
țările socialiste. în 1973 
crescut, de asemenea, venitu
rile reale ale populației.

In anul 1973, populația R. P. 
Ungare a crescut cu aproxima
tiv 33 000 de persoane, ajun- 
gind, la 1 ianuarie 1974, la 
10 449 000 de locuitori.

tkuniunca de la Lima a miniștrilor

romano
7ona andină

țârilor membre ale C.E.E.

BUDAPESTA 2 — Cores
pondentul Agerpres. Aurel 
Pop. transmite: La Buda
pesta a fost semnat — de 
către loan Avram, minis
trul român al industriei 
construcțiilor de mașini gre
le, și Gyula Horgos, minis
trul metalurgiei și indus
triei construcției de ma
șini din R.P. Ungară. — un 
protocol privind colabora
rea si cooperarea tehnico-e- 
conomică în domeniul con
strucțiilor de mașini.

Protocolul prevede lărgi
rea acțiunilor de cooperare 
și specializare in producție 
pe anii 1974-1975 și în ur
mătorul plan cincinal.

(Agerpres).
cadrul lucrărilor primei reu
niuni a miniștrilor agricultu
rii din țările membre ale 
Pactului Andin, care se des
fășoară la Lima, 
peruan de resogt.
Enrique Valdez Angulo, 
propus,
său. crearea unui sistem in- 
teramerican andin pentru co
mercializarea produselor a- 
grozooethnicc. Propunerea — 
a declarat ministrul peruan 
— reprezintă o soluție în fața 
accentuatei crize de produse 
de primă necesitate de pe 
piața mondială, permițînd. 
totodată, adoptarea unei po
litic: comerciale concertate in 
zonă, față de terțe state care 
importă produse de acest gen 
din țările membre al Pactului 
Andin.

ministrul 
generalul 

a 
in numele guvernului

la 
inter- 

Pe- 
de

Referindu-se, apoi, 
schimburile comerciale 
andine, reprezentantul 
rului a propus crearea 
urgență a unor mecanisme
adecvate pentru diminuarea și,- 
in ultimă instanță, eliminarea, 
prin măsuri compensatorii, a 
deficitelor înregistrate de 
unele state din regiunea andi
nă în aprovizionarea cu pro
duse de primă necesitate.

Reuniunea de la Lima a 
miniștrilor agriculturii din 
zona andină are drept scop — 
notează agenția Prensa Latina 
— studierea unor noi posibi
lități de armonizare a politicii 
agrare in regiune și găsirea de 
noi forme de intensificare a 
cooperării între statele mem
bre ale Pactului Andin.

Glasgow
RIO DE JANEIRO 2 — Co

respondentul Agerpres, Valen
tin Păunescu. transmite : Vi
neri a fost arestat la Rio de 
Janeiro. în celebrul cartier 
Copacabana, Ronald Arthur 
Biggs, singurul membru ne- 
prins al bandei caro, la 8 au
gust 1963, a atacat expresul 
poștal Glasgow — Londra, 
realizind cea ce a fost supra
numit „furtul secolului",

Londra
valoare de peste două milioa
ne de lire sterline. Ronald 
Arthur Biggs a evadat în 
1965 din penitenciarul englez 
..Wandsworth", unde executa 
o pedeapsă de 30 de ani de 
detenție. In ultimii trei ani și 
jumătate, el se stabilise la 
Rio de Janeiro, într-un hotel 
din Copacabana sub nume 
fals. îndeletnicindu-se 
faceri în ... construcții.
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PORT
NEW YORK 2 (Agerpres) 

— Recentul meci dintre pu- 
giliștii americani Cassius Clay 
și Joe Frazier continuă să fie 

comentat în lumea boxu- 
Astfel, fostul canipi- 
mondial la catego- 
grea. Jack Dempseiy

viu 
lui. 
on 
ria _ . . .
acum in vîrstâ de 78 de ani 
a declarat că. după opinia sa 
nu a fost un meci de valoare 
deosebită, dar spectacolul nu 
a fost rău. Frazier ar fi me
ritat decizia, a ținut să pre
cizeze Dempsey. El a fost mult 
mai combativ decit Cassius 
Clay, și pentru aceasta i se 
putea acorda victoria.

Un alt boxer. Emile Griffith 
fost campion mondial la ca
tegoria mijlocie s-a arătat 
surprins de decizia unanimă 
a juriului în favoarea lui Cas
sius Clay. Cred cji adevăratul

Învingător a fost Frazier. a 
declarat Griffith. Nu susțin a- 
■ casta pentru că 3oe a fost 
cavaler de onoare la nunta 
mea. sînt prieten cu Cassius 
dar nu a fost o decizie dreap
tă.

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— In sferturile dc finală ale 
Turneului internațional de te
nis de la Richmond, concurs 
care se dispută în cadrul Cir
cuitului WCT. cei doi princi
pali favoriți au obținut vic
torii scontate : românul 
Năstase
6—1 
ven. 
man 
6—4
Billy Martin.

lei a fost jucătorul france; 
Patrice Dominguez care, după 
ce in turul anterior cîștigasc 
in fața australianului Tony 
Roche, a reușit să-l elimine cu 
4—6. 7—6, 6—4 pe Matty Rie- 
sen (S.U.Â.). In ultima parti
dă, rampionul iugoslav Nikola 
Pilici l-a întrecut cu 6—0, 6—3 
pe sud-africanul Cliff Drys
dale.

In semifinale. Ilie Năstase 
il v- întîlni pc Nikola l'il’ci 
iar Tom Gorman va juca cu 
Pa;rice Dominguez

Ilie
l-a învins cu 6—0 

pe francezul Georges Go- 
iar americanul Tom Gor- 
1-a întrecut cu 6—2. 4—6 
pe tinărul său compatriot

Performerul zi-

VIENA 2 (Agerpres). — Bo
xerul francez Jaques Kechio- 
hlan și-a păstrat t’.tlr.l de cam
pion european la e itegork 
. • uuer velter*. învingi™ prin 
KO tehnic. în repriza a 9-a 
pe austriacul Hans Orsolics.

BRUXELLES 2 (Agerpres) 
— Comisia Pieței comune a 
realizat un studiu prospectiv 
privind evoluția economiei țâ
rilor membre ale C.E.E. in 
cursul acestui an. Comisia a- 
preciază că în 1974 produsul 
național brut al ..celor nouă" 
va crește cu 2 la sută, față de 
3,5 la sulă cît fusese prevă
zut. Principala cauză atribui
tă de acest' organism scăderii 
ritmului de dezvoltare a eco
nomiei o constituie criza pe
trolieră. In acest context Co
misia Pieței comune a preci
zat că. pentru moment, nu a 
dat publicității previziunile 
sale pentru fiecare tară în 
parte.

Adevărată problemă care se 
află în prezent în fața mem
brilor comunității menționea
ză documentul publicat la 
Bruxelles, nu este cea a unei 
eventuale penurii de petrol, ci 
mai ales a creșterii importante 
a prețurilor hidrocarburilor 
intervenită în ultimul' timp d 
apreciată la peste 180 la sută 
în interval de un an. Conse
cința cea mai gravă a crizei 
petrolului este apreciată a fi 
în 1974 accelerarea creșterii 
prețurilor intr-un ritm de a- 
proape 10 Ia sută, cota-parte 
datorată majorării prețului 
petrolului fiind de 2 la sută.

Propuneri ale S.U.A. în legătură cu dezangajarea
forțelor siriene și israeliene din regiunea

CAIRO 2 (Agerpres). — Co
tidianul egiptean „Al Ahram", 
reluat de agenția United Press

SUPRAVE- 
1N VIET- 

pe șefii și 
delegațiilor 
Ungare, I-

LA HAVANA, a sosit o de
legație a Partidului Comunist 
din Spania, condusă de San
tiago Carillo, secretar general 
al partidului, care face o vi
zită in Cuba la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba.

I.A ÎNCHEIEREA X 1ZI11 
OFICIALE DI PRIETENIE 
EFECTUATE IN R. P. UNGA
RA de Horst Sindermann, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, a 
fost dat publicității un comu
nicat comun. Se precizează câ 
au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, în primul 
rind cele privitoare la colabo
rarea economică 
științifică, precum 
me internaționale

și tehnico- 
și prob le- 
actuale.

AFLAT INTR-O VIZITA O- 
FICIALA IN TAILANDA, pri
mul ministru al Australiei. 
Gough Whitlam, a avut con
vorbiri cu omologul său tai- 
landez, Sanya Dhramasatki. in 
probleme privind evoluția re
lațiilor dintre cele două țâri, 
precum și asupra unor aspec
te ale actualei situații mondi
ale.

EXPORTURILE JAPONE
ZE in luna ianuarie au înre
gistrat o creștere de 40,5 la 
sută, față de aceeași lună a 
anului 1973 — anunță Minis
terul de Finanțe și Banca Ja
poniei. Valoric, aceasta repre
zintă 1 727 milioane dolari.

DELEGAȚIA REPREZEN
TANȚILOR CELOR PATRU 
ȚARI MEMBRE ALE COMI
SIEI INTERNATIONALE DE 
CONTROL ȘI -------------
GII ERE (C.I.C.S.) 
NAM. cuprinzînd 
adjuncții șefilor 
R.P. Polone, R.P. 
ranului și Indoneziei, care la 
invitația Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam, 
a făcut o vizită în această ța
ră. a părăsit Hanoiul.

înălțimilor Golan
că 

Unite au transmis Si- 
Israelului „noi idei" 
dezangajarea trupelor 
regiunea înălțimilor 

„Contactele americane 
Aviv-ul 

unei

Internațional, informează 
Statele 
riei și 
privind 
lor în 
Golan.
cu Damascul și Tel 
țintesc spre elaborarea 
formule acceptabile pentru ce
le două părți" — menționea
ză „Al Ahram*'.

Totodată, ziarul informează 
că guvernul egiptean a primit 
o copie a sugestiilor americane 
privind dezangajarea forțelor 
siriene și israeliene și că pre
ședintele Siriei. Hafez Assad 
a transmis președintelui Anwar 
Sadat un mesaj urgent în le
gătură cu această problemă.

Mesajul a fost adus la Cairo 
de Ahmed Khatib, primul mi
nistru al Confederației Repu
blicilor Arabe, și înmînat, îq 
cursul unei întrevederi, minis
trului egiptean de externe, 
Ismail Fahmy.

Surse politice reluate de a- 
ceeași agenție au declarat, pe 
de altă parte, că șeful statu
lui sirian va discuta, cu pri
lejul vizitelor sale 
și Arabia Saudită, 
le de dezangajare 
pe frontul de pe
Golan și eventualitatea parti
cipării Siriei la faza urmă
toare a Conferinței de pace de 
la Geneva asupra Orientului 
Apropiat.

în Kuweit 
propuneri- 
a forțelou 
înălțimile

Un oraș tînăr al
9

chimiei
POTRIVIT DATELOR A- 

NUNȚATE DE MINISTERUL 
MUNCII AL S.U.A., numărul 
șomerilor din Statele Unite se 
ridica la sfirșitul lunii ianua
rie la 4 770 000 de persoane, 
ceea ce reprezintă 5,2 la sută 
din populația aptă de muncă, 
cu 0,4 la sută mai mult decit 
in decembrie anul trecut.

(Urmare din pag. D
otrăvea

PATRU OFIȚERI PAKIS
TANEZI au fost condamnați, 
la Peshawar (capitala provin
ciei de nord-vest), la închisoa
re pe termen intre 5 și 14 ani, 
sub acuzația de a fi acționat 
pentru răsturnarea guvernului 
Bhutto, anunță agențiile Reu
ter și Associated Press.

INCENDIUL care a devas
tat în după-amiaza zilei de vi
neri unul din cele mai impor
tante edificii din centrul ora
șului brazilian Sao Paolo, a 
provocat, potrivit primului 
bilanț provizoriu, moartea a 
cel puțin 30-40 de persoane și 
spitalizarea, in unele cazuri
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europe- 
artistic 
laurea-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Mafia albă: Republica: 
Efectul razelor Gamma asu
pra crăițelor: PETRILA: Or
ganizația: LONEA — Mino
rul: Dragostea începe vineri: 
ANINOASA: Departe de Tip
perary: VULCAN: Parașu- 
tișt-ii: LUPENI — Cultural: 
Bună seara doamnă Camp
bel: Muncitoresc: Eva și A- 
dam: URIC ANI: Cind legen
dele mor.

21,35 Dans non-stop: 
Radiojurnal; 22,30 
..Gioconda" (fragmente); 
23,00—5,00 Estrada nocturnă.

LUNI. 4 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Morgiana: Republica: 
Ce se intimplă, doctore? PE
TRILA: Organizația: LONEA 
— Minerul: Legenda negru
lui Charley; VULCAN: Ma
fia albă: LUPENI — Cultu
ral: O afacere pe cinste; U- 
RICANI: Cind legendele
mor.

6,00 Buletin de știri: 
Concertul dimineții: 7.00 Ra
diojurnal: 8,05 Melodii pen
tru ascultători; 9.00 Radio- 
inagazinul femeilor; 9.30 In- 
tilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 10.12 
Succese ale discului: 10,45 
Pentru iubitorii muzicii co
rale; 11,00 Ora satului; 12.00 
De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal: 13,15 Șlagăre... 
șlagăre; 13,30 Unda veselă: 
14,00 Estrada duminicală; 
15.00 Buletin de știri; 17.00 
Opereta „Mam’zelle Ni- 
touche"; 17,30 Muzică popu
lară: 18.00 Muzică ușoară;
19,00 Radiojurnal; 19,15 Pe 
meridianele cin tecului; 20,00 
Romanțe și cîntece de pahar; 
20,30 Maratonul dansului;

DUMINICA. 3 FEBRUAR! F

8,30

10,00
11.15

11,45
12,30
13,00

Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.
Cravatele roșii.
Film serial pentru 
pii. Comoara din 
case :
Viața satului.

Ce știm și 
despre...- 
artificiale.
Bucuriile
De strajă
Album duminical.

to-
13

ce nu știm
Inteligențe

muzicii, 
patnei.

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

serial. Pistruia
tul. Episodul al VII- 
lea.
Campionatele 
ne de patinaj 
Demonstrațiile 
ților. Transmisiune di 
rcctă de la Zagreb.
Cîntare patriei.

19,20 1001 de seri. Pik și Tik
19,30 Telejurnal.

Săpt'âmîna politică in
ternă și internaționa
lă în imagini.

20.00 Film
well.

22,10 Telejurnal.

Ancheta TV. Ce do
riți dumneavoastră (II). 
Revista literar-arlisti- 
că TV. E unul 
cîntă mai dulce 
mine ?
Roman foileton.
Bouille. Ecranizare 
după Emile Zola. Ul
timul episod.
24 de ore.

care 
dccit

Pot

artistic. Crom- 
Premieră TV.

LUNI, 4 FEBRUARIE

16,30

19.00

19.15
19,20
19,30

Emisiune in limba ma
ghiară.
Interpretul preferat 

Georgeta Anghel. 
Publicitate.
1001 de seri. Pik și Tik.
Telejurnal.

în
de

-F 6

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani 
grade; Paring -P 4 grade.

Minimele: Petroșani —4
grade; Paring —3 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 60 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme in
stabilă cu cer noros. Vor că
dea precipitații slabe sub 
formă de lapoviță. Vînt slab 
pină la potrivit din sectorul 
sudic.

Combinatul chimic 
atmosfera prin emanații de 
gaze, iar creșterii enorme a 
numărului de locuitori nu-i 
corespundea capacitatea ser
viciilor. tinerii aveau ne
voie de locuințe, de clădiri 
unde să se desfășoare acti
vitatea culturală și socială, 
dc creșe și grădinițe pentru 
copii.

Probleme numeroase ... 
datorită celor aflați in frun
tea "Comitetului Național 
Orășenesc din Neratovice 
s-a realizat ceea ce ar pu
tea fi denumit un miracol.

„Nu mai este de fapt 
vorbă de colaborare, ne spu
ne președintele Comitetului 
Național Orășenesc. Vladi
mir Cerinăk, ci chiar de 
simbioza întreprinderii cu 
orașul. Se întrunesc în mod 
regulat organele de partid 
din „Spolana” cu cele ale 
orașului, Consiliul Comite
tului Național O.rășănesc cu 
conducerea întreprinderii și 
organizația Mișcării sindica
le revoluționare. Avem no
roc și cu deputății și cu gru
pele noastre de agitatori 
(din ele fac parte 250 oa
meni). care reușesc să con
vingă și să arate cetățenilor ■ 
unde trebuie pusă mîna”.

O parte a problemelor le
gate de poluarea atmosfe
rei a fost rezolvată prin 
noul coș de două sute de 
metri al întreprinderii ..Spo
lana". Această întreprinde
re participă la toate acțiu
nile mai mari din oraș: ele 
sînt destul dc numeroase, 
și totdeauna sînt și destui 
oameni, care sînt gata să 
ajute. Numai în 1972. rezul
tatul muncii voluntare, 
medie, 
țean al 
la 893 
lucru.

Cetățenii din Neratovice 
privesc cu deosebită mîndrie

în 
pentru fiecare cetă- 
orașului, s-a ridicat 
coroane și 14 ore-

noua Casă a tineretului și 
pionierilor, construită tot 
prin munca voluntară. Casa 
are patru săli de club, un 
laborator de chimie (altfel 
nici nu s-ar putea într-un 
oraș al chimiei !) și un la
borator foto. Deși valoarea 
acestuia se ridică la 2 400 000 
coroane, cetățenii din Nera
tovice au realizat-o cu nu
mai 1 900 000 coroane. In 
anul 1973 a mai fost cons
truită. exclusiv prin mun
ca voluntară. încă o sală de 
club pentru tineret, pe tere
nul de sport au apărut ca
bine pentriosporlivi. în cons
trucție se mai află o baza 
pentru sporturi nautice, o 
stație de benzină, un pati
noar artificial și un bazin 
de înot acoperit.

Cetățenii din Neratovice 
au mai construit prin mun
că voluntară un cinemato
graf de vară și au realizat 
o serie de acțiuni de mai 
mică amploare — amenaja
rea căilor de comunicație, a 
conductei dc apă. a cana
lizării, spații verzi etc.

Planul cincinal prevede 
construirea în Neratovice a 
unui număr de 1 542 apar
tamente. Din anul 1971 s-au 
construit aici deja 1020 apar
tamente. Intr-un timp scurt 
se vor deschide aici șapte 
magazine noi de produse 
industriale, un magazin ali
mentar.
nii au și executat peste 4 000 
ore de
totodată se vor deschide un 
mare magazin de mărfuri 
alimentare și delicatese, uni
tăți de deservire a popula
ției în valoare 
oane coroane și 
plex comercial 
de locuințe, 
5 milioane.

In 1972 a
noua casă
1973 s-a deschis a opta gră
diniță, o altă grădiniță și o

pentru care cetâțe-

muncă voluntară:

în

de 11 mili- 
un nou com- 
în cartierul 

valoare de

fost inaugurată 
de cultură. în

decreșă se află în curs 
construcție...

In oraș se află astăzi 1 500 
de tehnicieni montatori stră
ini. care participă la cons
truirea noilor 
combinatului 
perioada 
mărul lor 
continuare, 
prezintă pentru ei 
de carte de vizită a modu
lui și nivelului de viață din 
Cehoslovacia. O bună carte 
de vizită, fără îndoială. 
Orice privire dezvăluie ceva 
nou.

„Aceasta este în interesul 
nostru, al tuturor, spune 
vicepreședintele Comitetu
lui Național. Ruzena Hof- 
mannovâ. Observăm un fel 
dc circuit. Economia națio
nală cere să muncim bine, 
să dăm tot ce putem pentru 
societate. Cu cît vom mun
ci mai bine, cu atît mai 
multe mijloace ne vor rămî- 
ne și pentru îmbunătățirea 
mediului nostru de viață. 
Și dimpotrivă — cu cît vor 
fi mai bune condițiile noas
tre de viață. posibilitățile 
oferite pentru odihnă acti
vă, serviciile care ne stau 
la dispoziție, instituțiile so
ciale și sanitare, cu atît mai 
bune vor fi premisele și 
posibilitățile noastre de a 
fi cu adevărat de folos eco
nomiei noastre naționale”.

Orașul Neratovice din 
Cehia centrală este un oraș 
tînăr. Pe străzi vedem o 
sumedenie de copii mici, 
tineri sînt și părinții lor 
care vin din diferinte col
țuri ale republicii pentru a 
găsi aici un loc nou de via
ță. Orașul nu este tînăr 
numai prin vîrsta medie a 
locuitorilor — este tînăr și 
prin elanul acelora care au 
grijă de el. este tînăr prin 
inițiativa acelora care știu 
că prin contribuția lor la 
opera comună ajută la în
lăturarea dificultăților qp 
mai apar ca piedici în cale.

secțiii 
chimic, 

apropiată, 
va crește 
Neratovice 

un

ale
In

nu- 
în 

re- 
fel
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