
TROtETAM B!M TOATE ȚARIte. ONIțUVX ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe dr. Constantin Dragan

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 8

februarie, pr dr Constantin 
Drâgan. președintele Fede
rației Internaționale de Mar
keting.

Cu acest prilej, a avut lo< 
' convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosfera cor
dială.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu, va face o vizită 
oficială în Republica Liban

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu,

va face o vizită oficială de 
prietenie in Republica Liban, 
intre 14 și 17 februarie a.c.,

la invitația președintelui Re
publicii Liban, Suleiman Fran- 
gieh.

1H cinstea glorioaselor evenimente

ANIVERSAREA ELIBERĂRII Șl CONGRESUL PARTIDULUI
A

întregul potențial creator a! colectivelor mobilizat in marea întrecere

Ședința Comisiei pentru 
consiliile populare 

si administrația de stat î ?
a Marii Adunări Naționale

La minele Văii Jiului

Realizări în creștere bazate pe 
suportul sigur al ritmicității

Conștienți dc importanța pe care o arc realizarea 
ritmică a sarcinilor dc plan in atingerea unor cote cît 
mai înalte a realizărilor la sfirșitul lunii, minerii Văii 
Jiului au încheiat și ziua de 7 februarie cu importante 
cantități de cărbune extrase suplimentar. Constanța 
realizărilor bune este suficient de convingător oglindită 
de faptul că toate zilele dc lucru ale acestei luni au fost 
încheiate la minele Petrila. Dîlja. Vulcan și Uricani. 
Ia fel ca și la nivelul Văii Jiului, cu depășiri ale 
sarcinilor de plan.

Adăugind la aceste frumoase rezultate, recuperarea 
integrală a restanțelor primelor două zile de către co
lectivul minei Aninoasa. avem explicația celor mai 
bine de 2 200 tone de cărbune extrase deja peste pre
vederile de plan la nivelul întregului bazin. Această 
depășire, alături de ritmicitatea înregistrată, constituie 
o chezășie sigură că minerii Văii Jiului vor îndeplini 
in bune condițiuni sarcinile de plan ale acestei luni.

A
In devans
fată de
graficul

de execuție
însuflețiți de cele do

uă luminoase evenimen
te ce vor avea loc in a- 
nul acesta — a XXX-a 
aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al 
Xl-lea ai P.C.R. — con
structorii de locuințe 
din Valea Jiului sint an
gajați îr.tr-o aprigă bă
tălie cu timpul, pentru 
accelerarea necontenită 
a ritmului de lucru, la 
toate obiectivele in con
strucție.

Pe șantierul de locuin
țe din Vulcan echipele 
de zidari conduse de 
Nicolae Popescu. Iulian 
Varga și Clement Ani- 
sie, împreună cu cunos
cuta echipă de dulgheri 
condusă de Constantin 
Ebincă și betonistcle din 
echipele conduse dc Ma- 
rica Turi și Elena Mo- 
șoi au -înălțat", în mai 
puțin de o lună de la a- 
tacare, blocul A3 dc Ia 
cota zero pînă la nive
lul patru, devansînd lu
crările față de grafic cu 
o zi. De remarcat este 
si aportul la reușită al 
macaragiilor Gheorghe 
Ghica și Nicolae Fumu- 
ru, care deservesc cu 
maximum de operativi
tate echipele de con
structori.

din necesități reale la Uricani

Predarea, din acest an,
a căminului de nefamiliști

în planul de predări pe 
anul în curs al Grupului de 
șantiere Petroșani al T.C.H. 
figurează și un cămin de ne
familiști cu 300 locuri, ce ur
mează a se construi la Uri
cani, în folosul minerilor de 
aici, beneficiarul investiției 
fiind Centrala cărbunelui Pe
troșani. Am dorit să cunoaș
tem stagiul pregătirilor preli
minare care să asigure ataca
rea din timp a lucrărilor la 
noul obiectiv edilitar și po
sibilitățile care sînt create 

'pentru ca acest cămin să intre 
în patrimoniul tinerilor mineri 
din Uricani pînă la finele anu
lui.

O primă informație asupra 
faptelor care ne interesau nc-a 
dat tovarășul Dumitru Stan- 
cu. șeful serviciului tehnic 
al grupului.

— Termenul de predare pre
conizat este 31 decembrie 
1974. Din cite știu, documen
tația necesară nu este predată 
în întregime, pînă la aceas
tă oră. compartimentului teh
nic al trustului din Deva de 
care aparținem. Este vorba de 
documentația dc expropriere.

Cert este că nouă, 
tantului. nu ni s-a 
dispoziție amplasamentul 
biectivului cu toate că 
tru a-1 termina pînă la finele 
anului încă de pe acum ar fi 
trebuit să atacăm lucrările. 
Așadar, pînă la această dată 
cunoaștem doar atît. că obiec
tivul este cuprins în planul de 
predări pe acest an. Dacă 
pînă la 31 martie nu se va 
preda amplasamentul, ținînd 
seama de durata normată de 
execuție, nu vom putea ter
mina obiectivul la termenul 
prevăzut.

Pornind de la aceste date am 
apelat la factorii de resort 
ai Centralei cărbunelui pen
tru a ne da explicații 
pre ceea ce se întîmplă 
de fapt.

— Din cauza întîrzierii 
documentației de expropriere 
nu credem că vom reuși să 
predăm pînă în iunie—iulie 
amplasamentul, ceea ce în
seamnă că predarea în acest 
an nu va putea fi realizată — 
a fost părerea tovarășului 
loan Păișanu, economist în

execu- 
pus la 

o- 
pen-

des-

cadrul serviciului investiții 
C. C. P.

Din ce cauză ? La această 
întrebare nc-a răspuns tovară
șa Eugenia Meltzer din ace
lași serviciu :

— Totul pornește de la 
documentația tehnică, sosită 
la noi pentru verificare în 
9 ianuarie a. c. Proiectantul, 
unitatea de proiectări jude
țeană. cu toate că a fost 
invitat, și era obligat s-o facă, 
nu a participat la avizul de 
amplasament și nici nu a 
reușit să obțină toate acordu
rile la proiect, corespunză
tor prevederilor legislației în 
vigoare.. In aceste condiții, 
drumul pînă la obținerea ex
proprierii este încă lung ... 
încercăm să facem tot posi
bilul pentru a-1 scurta.

.Așadar, pînă la această dată 
s-au manifestat o serie de 
neajunsuri în întocmirea, de
finitivarea și predarea docu
mentației. Dar toate acestea nu 
pot fi — în nici un caz. și 
mai ales obiectiv — motive 
de a se renunța la predarea 
căminului cu 300 de locuri 
pentru minorii nefamiliști ai 
Uricăniiilui încă din acest an. 
Cu toate .greutățile care exis
tă. atît beneficiarul cît și exe
cutantul au. cu concursul 
proiectantului, obligația de a 
folosi cele mai judicioase căi 
care le stau la îndcmînă 
pentru a ataca lucrările în 
timp util, astfel ca predarea 
să se realizeze pînă la finele 
anului. Nu este o dorință 
oarecare, ci o cerință expre
să cît se poate de firească, 
dictată de interesele majore.

ANTON HOFFMAN

al

(Continuare in pag. a 3-a)

Șeful echipei de fierar- 
hetoniști Imre Toth de la 
Poligonul de prefabricate 
Livezeni, pregătește împre
ună cu fierar-betonistul Va- 
sile Varga un lot de carca
se metalice pentru armarea 
panourilor viitoarelor locu
ințe.

Foto: Ion LIClU

ANGAJAMENTE

ale minerilor Văii Jiului,

ca răspuns la chemarea

colectivului E.M. Vulcan
Mina Aninoasa

consiliile
de

Comisia pentru 
populare și adminstrația 
stat a Marii Adunări Naționale 
s-a întrunit, vineri 8 februa
rie. în ședință de lucru, sub 
conducerea tovarășului Dumi
tru Balalia. președintele co
misiei. Cu acest prilej a fost 
dezbătut modul in care con
siliile populare și romitetei- 
lor executive aplică prevede
rile legii nr. 57/1968 in legă 
tură cu elaborarea și adopta 
rea hotărîrilor și deciziilor 
oportunitatea acestor 
urmărirea aplicării 
ței lor.

La ședință au 
tovarășii Nicolae 
prin i-vicepreședinte 
tetulni pentru ; 
consiliilor populare și repre
zentanți ai unor organe cen-

acte
și eficicn

particip: ■
Tâbîrcâ 

al Corni- 
problemele

locale de stat.
dezbaterile au

ralo și
Analiza și

ivut loc pe baza rapoartelor 
prezentate dc președinții comi- 

telor executive ale consiliilor 
populare ale județelor Hune
doara și Ialomița și a docu
mentarii efectuate de mem

brii comisiei în alte 11 județe 
de țării. S-a evidențiat preo- 

• uparea consiliilor populare 
•entru promovarea metodelor 

științifice in procesul de 
i labnrare și transpunere in 
viată a hotărîrilor și deciziilor. 
De asemenea. s-a 
că în desfășurarea 
activități, organele locali 
puterii și administrației 
stat își îmbunătățesc tot mai 
nult metodele si formele

subliniat 
acestei 

ale 
de

de

cu

Mina Petrila
activitatea tehnico-productivă 

următoarelor obiective :
In cursul anului 1974. 

fi orientată spre realizarea

Analizînd sarcinile de plan ale anului 1974. colectivul 
minei își propune să realizeze următoarele obiective :

ig) depășirea planului anual 
le deschideri cu 100 de metri ;
0 economisirea a 150 

convențional

(Continuare in pag. a 3-a)

La U. F. E. T. Petroșani

Analizâ exigentă a masorilor
pentru îndeplinireanecesare

integrala a sarcinilor de plan
a-

Și 
în

• depășirea planului 
6 000 tone de cărbune ;

fiț depășirea planului de pro
ducție marfă cu 600 mii lei ;

® creșterea productivității 
muncii cu 1 la sută față de 
sarcina planificată și îmbună
tățirea timpului de lucru cu 
0,3 la sută ;

0 extragerea suplimentară a 
10 000 tone de cărbune din 
abataje cu susținere metalică ;

'ombustibil
00 000 kWh ;

@ 500 mii lei economii si 
alimentare la prețul de cost ;

@ calificarea a 200 de mun
citori și încadrarea in cursurile 
de perfecționare a 500 de 
lariați.

r anului. Tinerii turiști 
elevi au vizitat „Pește- 

lara de aur" de 
Cimpu lui Neag.

luj in maximum 24 
ore.

EXPUNERE

de

„ȘOIMII" IN... 
ACȚIUNE

SERVIRE 
DE URGENȚĂ

@ depășirea planului de 
producție cu 3 000 de tone căr
bune ;

@ creșterea productivității 
muncii cu 1 tonă pe salariat și 
an ;

© depășirea producției glo
bale și marfă cu cite 200 000 de

9 beneficii suplimentare 
100 000 lei ;

® depășirea planului 
pregătiri cu 50 de metri ;

O depășirea planului de 
vestîții cu 25 metri și

Ziarul nostru organizează împreuna cu fili
ala Uniunii ziariștilor un concurs de preselec- 
ție cu tema „OAMENI ȘI FAPTE DIN ANUL 
XXX“. Reportajele, portretele precum și alte 
relatări pot fi trimise ziarului începînd de la 
data de 15 februarie pînă la 20 martie.

Cele mai izbutite vor fi publicate și vor pri
mi premii și mențiuni. Dintre cîștigatorii con
cursului vor fi recomandați și candidați pentru 
concursul de admitere la Facultatea do ziaris-

Un grup de 40 de e- 
levi ai Liceului Uri
cani (din clasele V — 
VIII), membri ai echi
pei turistice „Șoimii 
Retezatului" (sub con
ducerea profesorului 
Gheorghe Oțel) a a- 
vut, în urmă cu citeva 
zile, prima „ieșire** a

La spălătoria și 
rățătoria chimică 
Petroșani, apartinînd 
de Cooperativa mește
șugărească ..Unirea" a 
fost introdus sistemul 
modem al... servirii 
rapide. La cerere, per- 
ceptindu-se firește un 
tarif sporit, se execută 
orice lucrare a genu-

cu- 
din

în 
minei 

procurorul

Joi 7 februarie, 
sala de apel a 
Petrila. 
Cornel Ciuceanu a pre
zentat o expunere des
pre prevederile legii 
în legătură cu alocația 
de stat pentru copii. 
Au participat peste 300 
de mineri și alți sala- 
riați ai minei. După 
expunere s-au dat răs
punsuri detaliate 
întrebările puse 
participanți.

• Așa cum prevede

Ia 
de

planul de măsuri al 
comitetului de partid 
de la E.M. Petrila, ur
mează a se organiza 
și alte astfel de expu
neri despre normele de 
conviețuire socială, 
disciplina muncii, a- 
părarea avutului ob
ștesc, dispozițiile lega
le referitoare la salari
zare și altele.

CONCERT — 
SPECTACOL

Astă seară, la ora 20, 
brigada artistică de a- 
gitație (sub conduce
rea lui T. Tudoran și 
Petru Vlaic), echipa de

Nota dominantă a discuți
ilor purtate in cadrul adunării 
generale a reprezentanților 
oamenilor muncii din cadrul 
Unității forestiere de exploa
tare și transport Petroșani a 
constituit-o analiza exigentă 
a cauzelor care au determinat 
nerealizarea sarcinilor de plan 
in cursul anului 1973 și adop
tarea. prin prisma deficiențe
lor semnalate, a măsurilor ce 
se impun în vederea realizării 
integrale și ritmice a planu
lui în acest an.

O primă cauză care a con
tribuit la crearea de restanțe 
în producția unor anumite 
sortimente de material lemnos 
o constituie starea disciplina
ră nesatisfăcătoare, manifesta
tă îndeosebi prin fluctuația 
muncitorilor care s-a menți
nut la un nivel ridicat. După 
cum arăta directorul unității, 
ing. Nicolae Bădica, o îmbu
nătățire substanțială se poate 
obține prin ameliorarea con
dițiilor de cazare și alimenta
ției, sînt probi ?me care vor sta 
in permanență in atenția con
ducerii unității. De asemenea, 
se impune orientarea mai con
secventă spre recrutarea și 
promovare- cedr lor de mun
citori și tehnicieni care au do
miciliul permanent în muni
cipiul nostru.

Dcrivînd tot din fluctuație, 
s-a făcut simțită lipsa de per
sonal calificat la nivelul uti-

lajelor tot mai moderne cu 
care sînt dotate exploatările 
forestiere. Prezența cadrelor 
trimise la școlarizare nu este 
la înălțimea așteptărilor, 
răta tovarășul Gligor Sorinca, 
secretar al comitetului de 
partid.

Din cei 27 de tractoriști 
97 de drujbiști școlarizați

generale ale 
oamenilor

fluierași, soliștii vo
cali de muzică popu
lară și instrumentiștii 
căminului cultural din 
Paroșeni vor prezenta 
la „sediu ', în fața pro
priilor spectatori, 
concert-spectacol.
nuțios pregătit în ulti
mele luni și „verificat" 
în avanpremieră pe 
scenele din Cimpu lui 
Neag și Dealul Babii.

un 
mi-

PENTRU 
ANGAJAREA IN 

MUNCĂ A FEMEILOR

Din inițiativa comi
tetului orășenesc de 
partid, in colaborare

N 
cu comitetul de femei, 
Ia Vulcan se face un 
minuțios studiu pen
tru depistarea tuturor 
locurilor de muncă 
pentru femei și mai a- 
les pentru angajarea 
femeilor in muncile u- 
șoare, ocupate în pre
zent de bărbați. In a- 
cest mod, la Vulcan 
vor putea fi satisfăcu
te cele aproape 400 de 
cereri de angajare, ale 
femeilor.

cursul anului trecut o parte 
au părăsit unitatea înainte de 
expirarea contractului. Aceas
ta trebuia să ne determine la 
o selecție mai exigentă a celor 
propuși pentru școlarizare.

Este cunoscut faptul că acti
vitatea de exploatare fores
tieră este dependentă de con
dițiile meteorologice, îndeo
sebi în timpul anotimpului 
rece. Existența unor impor
tante mijloace de mecanizare 
face însă ca această depen
dență să poată fi mult dimi
nuată și să se creeze condiții 
favorabile realizării ritmice a 
planului. După cum arăta în 
cuvin tul său tovarășul Nico
lae Munteanu. organizatorul 
grupei sindicale Petroșani,

restanțele înregistrate în pro
ducția unor sortimente de 
masă lemnoasă provin și din 
gradul insuficient de utilizare 
a utilajelor din dotare. Un nu
măr însemnat de drujbe, fu
ll iculare, tractoare nu au pu 
tut fi utilizate din cauza lip
sei pieselor de schimb nece 
s?ire ir.tr tinerii și reparațiilor 
După cum aprecia loan Stan- 
cău, șeful sectorului Lupeni 
gradul ridicat de folosire 
mijloacelor tehnic- din d. 
lare și buna organizare a mur, 
cii au permis realizări remar. 
cabile. cum ar fi îndeplinirea 
planului de producție la che 
restea rășinoasă pentru export 
în proporție de 134 la sută. 
Asemenea • exemple bune se 
impun generalizate la toate 
sortimentele de masă lemnoa
să.

Discuțiile purtate in cadrul 
adunării au reliefat necesită
țile urgente care se impun a 
fi soluționate în domeniul a- 
provizionării cu piese de 
schimb, a exploatării rațio
nale a utilajelor și a acordă
rii unei asistențe tehnice com
petente.

Deși nu d fost abordată în 
suficientă măsură, problema 
economisirii carburanților tre
buie să constituie un obiectiv 
permanent al întregului co
lectiv de forestieri. Creșterea 
parcului de tractoare destina
te mecanizării lucrărilor din

UNGURAȘ
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Ing. Ștefan

Contraste.
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® Lucrările Conferinței pentru securitate 
cooperare in Europa.

O Amerizarea echipajului sondei spațiale 
„Skylab-3**.

Fișier economic (rubricâ sâptăminală).Cultură
Noi forme cu atractivitate sporită in mun
ca cultural-educativă a caselor de cultură 
și a cluburilor muncitorești.
Pregătirea Festivalului - concurs de mu
zică ușoară și poezie „Cintecul adincului** : 
Acum, încă nu e prea tîrziu I 
„Apa" de Alexandru Ivasiuc (note de 
lectură).
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Valorificarea deplină a timpului liber al minerilor necesită t

Noi forme cu atractivitale sporită in munca cultural-
educativă a caselor de cultură și a cluburilor muncitorești

Pregătirea Festivalului — concurs de muzică 
ușoară si poezie „Cîntecul adînculul1'
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Prin întreaga lor activitate 
casele de cultură și cluburile 
muncitorești sint chemate 
să-și aducă in mod eficient 
contribuția la ridicarea nive
lului profesional și cultural al 
salariatilor, la creșterea res
ponsabilității acestora față di 
îndeplinirea ritmica a sarcini
lor dc plan.

Putem spune că in această 
direcție casele de cultură din 
Petroșani și Uricani, precum 
și cluburile din Lupeni, Vul
can. Aninoasa. Lonea s-au re
marcat prin acțiunile cultural- 
educative și de propagandă 
menite să sprijine dezvolta
rea nivelului politic al sala- 
riațîlor dc la exploatările mi
niere și din alte unități econo
mice. Activitățile educative a- 
le cluburilor și caselor de cul
tură au devenit eficiente in 
măsura in care ele au răspuns 
nevoilor reale ale oamenilor. 
Mutarea activităților cultural 
educative si artistice în săli
le de apel ale exploatărilor 
miniere, așa cum s-au petre
cut lucrurile la Uricani și A- 
ninoasa. organizarea sistemati
că a Zilei sectorului, cum se 
procedează la Aninoasa. Vul
can și Lonea. prezentarea pro
gramelor brigăzilor artistice de 
agitație în fața minerilor la 
intrarea și ieșirea din schim
buri și multe alte acțiuni sînt 
în măsură să ilustreze faptul 
că prin activitatea ce o des- 
fâșoară casele de cultură și 
cluburile muncitorești asigura 
atît satisfacerea unor necesi
tăți spirituale cit și antrena
rea salariaților la realizarea 
ritmică, exemplară a sarcini
lor de plan. Aceste instituții 
de cultură reușesc să asigure 
eficienta muncii educative nu
mai in măsura în care iși ba
zează întreaga activitate des
fășurată pe cunoașterea reali
tății din colectivele de muncă 
pe care le deservesc. Reușita 
acțiunilor organizate este con- 
d:■_ x..'.â. așadar, nu numai de 
gradul lor de pregătire, ci și 
de măsura in care acestea răs

Rcintîlnirea ca orchestra de muzică ușoară, condusă dc expetroșăneanul 
HORI A MOCULESCU. a prilejuit prin cele trei spectacole de duminica trecută, 
noi satisfacții admiratorilor simpaticului interpret, dirijor și compozitor. Susți
nute de soliști de certă valoare interpretativă în persoana OLIMPIEI PANCIU și 
a lui MIHAI CONSTANTINESCU, spectacolele de la Casa de cultură au însemnat 
momente de plăcută destindere nentru publicul din Petroșani. Este și părerea 
semnatarului rindurilor de față, ilustrate cu fotografia orchestrei, condusă de cel 
ce a fost odinioară component al formației... Hori a Moculcscu.

Romanul APA (Editura E- 
aunescu, 19737 dovedește lar
gul registru epic al autorului 
âu, Alexandru Ivasiuc. Dacă 
n romanele precedente, mai 
iu seamă în VESTIBUL, IN- 
IT.RVAL. CUNOAȘTERE DE 
NOAPTE și în oarecare mâ- 
■iră în PĂSĂRILE, asistăm la 

. continuă căutare și dezba
tere existențială a unor in
telectuali solitari pentru care 
a gîndi înseamnă a filozofa 
mereu intr-o manieră contor
sionată. APA este romanul 
de acțiune prin excelență. 
Aici nu se mai prezintă doar 
reflectarea — reală sau defor
mată — a faptelor, ci fap
tele înseși.

Sîntem în perioada de mari 
răsturnări social-politice 3 
anilor 1945 — 1946. cînd o 
lume vech* jși trăiește în con- 
vulsiuni stingerea și o alta 
noua ii ia locul. Al. Ivasiuc 
a ales ca Joc de acțiune un 
oraș transilvănean capitală de 
județ. in apropierea graniței 
.a Ungaria. Aici, la marginea 
țării, procesul de stratificare 
socială era o formă specifică, 
se mai mențin rămășițe al • 
vechii clase nobiliare consoli
date in anii de stăplnire hab- 
sburgică și rămășițe ale men- 
tjafității și relațiilor generat' 
•e ee. Opaggil trăise insă a- 

pund dorințelor și preferințe
lor celor cărora li se adresea-

Din acest punct dc vedere, 
trebuie s-o spunem deschis, lu
crurile nu stau prea bine la 
casele dc cultură și cluburik 
muncitorești din Valea Jiului 
Dacă ne referim la prevede 
nle cuprinse in documenteh 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
3-5 noiembrie 1971, precum ș. 
la programul selectiv al ma
nifestărilor politice și cultu
ral-educative din trimestrul 
IV al anului 1973. și chiar din 
una ianuarie 1974. constatăm 

că multe acțiuni programate 
nu au avut loc. Intre acestea 
amintim consfătuirea pe tema 
..Problema timpului liber ș 
modalități de organizar-" 
(Vulcan), dezbaterea ..Opini 
colectivă despre tineret" (Uri 
câni), masa rotundă ..Forme ș 
mijloace ale muncii politico 
educative de masă folosit 
pentru întărirea disciplinei îi 
producție" (Petrila) și mult 
altele pe care nu le mai in
ventariem.

Fiind vorba de posibilitate 
dc a-ți petrece timpul liber i- 
conformitate cu înclinațiile 
preferințele și interesele pro
prii în scopul dezvoltării mu', 
lilaterale a personalității, tr< 
buie să ne referim și la citevi 
situații care, deși nu caractc 
vizează in general preocupa
rea și activitatea unitățile 
culturale, tind să se amplific 
și să devină o practică negati
vă în relațiile cu publicul. N 
permitem in acest sens să dăm 
numai două exemple. In ziua 
de simbătă. 26 ianuarie, am 
fost vizitați la redacție de to
varășul Mihai Pașca. mecanic 
de locomotivă de la E.M. Dîl- 
ja, însoțit de mai multi colegi 
de serviciu care ne-au relatat 
că în zilele de vineri și simbă
tă dimineața, nu li s-a permis 
accesul în Casa de cultură din 
Petroșani pentru a juca o par
tidă de șah sau biliard, nici 
să urmărească la televizor: 
programul emisiunilor trans
mise. Motivul acestui refuz a 

calmia dinaintea furtunii pe 
care războiul o va face și mai 
puternică.

Perioada aceasta tulbure 
este favorabilă dezlănțuirii 
unor elemente de o brutali- 

Alexandru lvasiuc p)
— Note de lectură —

tale bestială in dorința lor de 
putere. Astfel, un oarecare 
Ion Lumei. zis Piticu. fiul 
unui dezechilibrat psihic, va 
organiza o adevărată mafie, 
ajungînd stăpînul din umbră 
al orașului. El iși subordo
nează poliția făcindu-1 pe 
comisarul șef Meseșan exe
cutor al crimelor sale, mi- 
tuiește pe prefect și astfel nu 
mai întîmpină nici o piedică 
în afaceri : contrabandă, spe
culă in zonele de foamete, 
dijmuirea țăranilor veniți la 
piață. Piticu trăiește o ade
vărată euforie a puterii și 
cranele sale devin un fel de 

rămas piuă acum neelucidat.
In ziua de 2 februarie, un 

grup de mineri de la mina Pe
trila. printre care se aflau Ti- 
beriu Nyaradi de la sectorul 
II, loan Tac, vagonetar la sec
torul II, Ion Cimbău. sectorul 
VII. aduceau la cunoștința re
dacției că la ora 10,15 nu li 
s-a permis să intre în club pe 
motiv că... se pregătea balul 
școlii nr. 1 ce urma sâ aibă 
oc seara. L-am căutat pe di
rectorul clubului, tovarășul 
Constantin Pricop. dar era pic
at undeva la Lonea. Deși, 

pentru mineri, ziua de 2 febru
arie era o zi liberă, ei n-au a- 
vut posibilitatea să-și petreacă 

> dimineață recreativă la club, 
tsemenca anomalii se întîl- 
■'sc și la celelalte cluburi din 

- alea Jiului.
Dc ce am subliniat cazurile 

!? mai sus? Pentru că există 
î unii conducători ai institu- 
iilor culturalo amintite o ciu- 
latâ optică despre ceea ce 
rebuie oferit publicului. In a- 
■este situații se uită că orice 
el de activitate cultural-edu- 
•ativâ servește nu numai la 
dosirea deplină a timpului 
le odihnă ci și la refacerea 
Artelor fizice și intelectuale, 
.’onducerile acestor instituții 
i'tă prea deseori că timpul li
ber al salariaților a devenit un 
izvor bogat dc preocupări pen- 
-,-u fiecare individ. In acest 
■ontext cunoașterea probleme 
br legate do valorificarea 
impului liber poate oferi re

pere de orientare în organiza
rea activităților de la casele 
de cultură și cluburile munci
torești. Dar, practici ca cele 
citate nu au darul de a-i a- 
propia pe oameni de club, ci 
dimpotrivă.

Intrucît sfera noțiunii de 
timp liber s-a lărgit conside
rabil de mult, incluzind toate 
funcțiile care favorizează dez
voltarea multilaterală a per
sonalității umane, se ridică o 
serie de întrebări la care in
stituțiile; de cultură ale sindi
catelor — și nu numai acestea 
— trebuie sâ răspundă. Exis-

AUREL DULA

demonstrație a acestei puteri. 
El cumpără cea mai marc clă
dire din oraș, vila unui fost 
baron și iși instalează aici 
cartierul său general, sfidînd 
orașul. Deși reprezentanții

partidelor burgheze sint îm
potriva lui, Piticu pare in
tangibil. Căderea îi va uni 
in urma unui fapt aparent 
minor: oamenii săi ucid
din greșeală un muncitor să
rac, paznicul gării. Acest in
cident, neluat în seamă, va 
ridica insă adevărata for;ă 
capabilă să lichideze teroa
rea și crima — muncitorimc-a.

APA este un roman 3l 
..facerii" cum ar spune Eu
gen Barbu, al nașterii unei 
lumi noi. care iși caută 
printre piedici și violență fă
gașul și în același timp este 
un roman al puterii. Acelei 

tența unei puternice baze ma
teriale destinate activităților 
oamenilor muncii în timpul 
lor liber pune de la incopul 
problema in cc măsura sint 
valorificate aceste condiții, ca
re sînt modalitățile prezente 
dc întrebuințare a timpului li
ber? Iată de ce considerăm 
absolut necesar ca in organi
zarea petrecerii utile și recre
ative a timpului liber casele 
de cultură și cluburile trebuie 
sâ aibă în vedere exigența pu
blicului care se împletește di
rect cu mobilizarea. Pasiunea 
unui grup — atunci cînd ea 
este susținută prin crearea 
condițiilor necesare — poate 
trezi interesul unui colectiv 
întreg. Așa s-au petrecut lu
crurile la cercurile dc dans, 
metaloplastie. cinecluburi, fi
latelie, șah, tenis de masă, bi
liard, audiții și vizionări co
lective la TV, șezători litera
re etc. Iar aceste colective tre
buie păstrate și extinse.

Una din cerințele căreia ca
sele de cultură și cluburile 
trebuie să-i facă față este se
sizarea permanentă a intere
sului. a inițiativelor și prefe
rințelor diferiților pasionați, 
stimularea acestora. Iată de 
cc funcția recreativă a insti
tuțiilor culturalo ale sindicate
lor nu se 'limitează doar Ia ex
puneri. conferințe și activita
tea formațiilor de amatori 
Toate acestea sint necesare, 
dar dacă ele nu sint însoțite 
și de alte forme atractive (ce
rute de beneficiari) nu vor pu
tea atrage un număr mare de 
oameni ai căror loc plăcut dc 
întîlnire să devină casa dr 
cultură sau clubul muncito
resc.

Cornel HOGMAN

Partidului meu
Inima spre tine mi*am deschis, 
Mi-ai sădit mlădiță de lumină.
Si-acum pămintu-mi ca-nlr-un vis, 
Se rotește-ntr-o văpaie plină!

Către zări cu tine mă avint.
Tu mă faci niai bun, mai înțelept. 
Nedreptățile cu tine le-ndrepl.
Soarele îl risipesc prin tot cc cin!.

Să-ncăizească oameni, să Ie lie bine. 
Slnl-atitea taine-n jurul meu.
Ochii clnd se-ncețoșează greu,
Mi-i limpezesc cu apele Izvoarelor din finei...

Tinerețe
Comuniste piscuri luăm cu asalt. 
Si răzimăm In umeri arcul zării. 
Puterea pentru zborul spre înalt. 
Noi am sorbit-o din pâmintul țării.

Făuritori de rod și frumusețe. 
Luminile acestui timp sporim, 
Mlndrie a urmașilor să fim, 
Si veșnică, aprinsă tinerețe!...

Turneu! Teatrului „Valea Jiului"
După ce a întreprins un

■ •rneu prin țară și In capita
lă cu spectacolele „Casa de 
mode" — de Teodor Mănescu 
și „Cornada** de Alfonso Sas- 
tre, colectivul Teatrului de 
stat „Valea Jiului" continuă 
să prezinte, în luna februarie, 
un număr de spectacole cu 
piesa „Casa de mode- In lo
calitățile : Petroșani (9 fe
bruarie), Hunedoara (10 fe
bruarie), Orăștie’ (11 februa
rie), Vulcan (13 februarie), 

puteri anarhice și bestiale pa 
care o reprezintă Piticu, îi 
este opusă puterea conștientă 
și organizată a muncitorimii 
condusă de comuniști. Secre
tarul județenei de partid, Dăn- 

cuș, nu va fi însă destul de 
abil pentru a conduce acțiu
nea de lichidare a bandei lui 
Piticu, aceasta o va face 
omul trimis de ia centru, 
Octavian Grigorescu, devenii 
prefect al județului. Deose
birea dintre cei doi constă in 
felul în care ei tnțeleg pute
rea. Amîndoi sint comuniști 
încercați, insă Dăncuș mai tră
iește încă sentimentul pe care 
îl avea inainte de eliberare, 
acela că trebuie sft lupte îm
potriva autorității, atunci 
sinonimă cu oprimarea, nu 
înțelege Încă faptul că el în

„IRINEL, IRINEL"... cintă Ana Potor tînăra solistă de 
muzica ușoara îndelung aplaudată, la spectacolul dat de bri
gada artistică a energcticienilor. la căminul cultura! de la 
Paroșeni.

Foto: Fr. NEMETH

loan CHIR AȘ. 
muncitor tipograf

Petroșani (16 februarie). Ghe- 
lar (17 februarie), Drobeta 
Turnu-Severin (25 februarie), 
Orșova (26 februarie), Vînju 
Maro (27 februarie) și Baia 
de Aramă (28 februarie*). In 
rolurile principale : Florin 
Plaur. Vaier Donca, Elisabeta 
Belba, Cristian Drăgulănes- 
cu, Paulina și Alexandru Co- 
dreanu, Nicolae Gheorghe, 
Ilie Ștefan. Alexandru Dan 
ș. a.

suși reprezintă acum autorita
tea, o autoritate nouă — a 
majorității. Prin ei, scriitorul 
prezintă faza de trecere de 
la lupta pentru înlăturarea 
lumii vechi la cea a construi
rii unei lumi noi.

Imaginea conturată asupra 
romanului ar fi incompletă 
dacă am uita pe unul din eroii 
principali, avocatul Paul 
Dunca, și el un exemplu al 
atitudinii față de putere. Paul 
Dunca. devenit om de încre
dere al lui Piticu, din dorința 
de a-și sfida d /stinul, de a 
simți gustul puterii și din re
volta împotriva unei existen
țe amorfe, va trăi drama ero
rii săvîrșite, autorul lăsîndu i 
însă o poartă deschisă spre 
reabilitare și oferindu-i re
nașterea spirituală prin dra
gostea pentru Hermina, fata 
salvată din lagărele morții, 
ale naziștilor.

Construit In manieră rea- 
list-balzaciană, romanul con
ține excelente notații de a- 
mănunt și o viziune matură 
asupra istoriei și a psiholo
giei individualităților văzute 
evolutiv. Prin romanul APA, 
literatura noastră despre re
voluție primește o nouă ope
ră de valoare.

CORNELIU RADULESCU
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CĂMINULUI 

CUL TU RAL
© La căminul cultural din 

Banița are loc, in ziua de 9 
februarie, ora 12, expunerea : 
„Patriotismul socialist și inter
naționalismul proletar". Du
minică, 10 februarie, ora 19, 
dezbaterea : „Donarea onori
fică de singe, act de înaltă 
conștiință cetățenească1'.

<5 în sala bibliotecii că
minului cultural din Cimpa, 
arc loc. duminică, ora 10. 
o dimineață de basme pentru 
copii.

@ Pe scena căminului cul
tural din Iscroni, se prezintă 
astăzi un program artistic- 
fold or ic susținut de forma
țiile căminului cultural din 
Cimpa. în ziua de duminică, 
10 februarie, ora 16, are loc 
o dezbatere pe tema : „Prin
cipiile eticii și echității socia
liste, norme de viață ale 
fiecărui cetățean" — după 
care va urma o seară cultural- 
educativă.

& La căminul cultural din 
Jieț. va avea loc. sîmbătă. 9 
februarie, o expunere pe 
tema „P.C.R. conducătorul 
luptei pentru o viață înflori
toare a oamenilor muncii, 
pentru accelerarea mersului 
înainte al României pe calea 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Ex
punerea va fi urmată de o 
seară cultural-educativă. Du
minică, 10 februarie, briga
da științifică se întâlnește cu 
cetățenii. Va urma o seară 
cultural-educativă.

Instantaneu de la expoziția de caricaturi din foaierul Casei de cultură din Petro
șani. Foto: Ion LICIU

Cu • Băptfimfnâ in urină, 
în coloanele ziarului nostru 
a fost publicat un interviu 
în care, tovarășul Vaslle Chlr- 
culcscu, activist cu munca po
litica, cultural-educativă și 
sportivă, președintele Con
siliului de conducere al Ca
sei de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, ne dezvăluia 
amănunte referitoare la pre
gătirea artiștilor amatori din 
municipiul nostru. pentru 
participarea la Festivalul 
concurs de muzică ușoară și 
poezie „Cîntecul idilicului" 
dotat cu trofeul „Lampa mi
nerului". Iată ce am reținut. 
referitor Ia selecționarea 
concurcnților. din relatările 
de atunci ale interlocutorul ni 
nostru: In perioada 1-15 fe
bruarie, in fiecare localitate 
din municipiu se vor prezenta 
programe artistice cu parti
ciparea artiștilor amatori 
care vor concura la festival, 
fn cadrul acestor programe, 
se vor face presclecțiile pen
tru ca apoi să înceapă re
petițiile colective la Petroșani, 
care se vor încheia cu o 
altă... selecție.

Aflîndu-se aproape de ju
mătatea luni februarie, am 
dorit să evidențiem specta
colele pentru preselecții. să 
vedem cum se desfășoară ele. 
precum și nivelul artistic la 
care se ridică. Realitatea 
însă, ne-a oferit o surpriză 
neplăcută. De la l februarie 
pînă în prezent nu a avut loc 
nici un program artistic de 
presclecție. Și nici nu s-a 
fixat încă (cel puțin, pînă 
în ziua de 7 februarie, acea
sta era situația) vreo data 
exactă In acest sens. In ge
neral Ia majoritatea cluburi
lor și caseloi de cultură din 
municipiu, nu au început pre
gătirile pentru festival.

Iată cîteva amănunte de la 
trei cluburi :

• Lupeni. Directorul clu
bului este plecat la reciclare. 
Desigur, a primit. înainte de 
a pleca, regulamentul festi
valului pe care nu l-a lăsat, 
tovarășului Dumitru Făiniș, 
care a rămas sâ-1 înlocuiască 
Așa că, începînd „de azi" (6 
februarie) tovarășul Făiniș va 
căuta soliștii pe la mină, 
prin școli, va mobiliza orches
tra și vor. începe repetițiile. 
Intre timp va veni si directoj 
rul clubului. , iar în doua 
săptămîni artiștii amatori din 
Lupeni vor fi (se zice !) gata 
de a se prezenta la festival...

| BADEA CÂRȚAN |
S-au împlinit 125 de ani de la nașterea aceluia care 

prin întreaga lui viață și activitate avea să devină un sim- = 
bol al vitalității poporului nostru, întruchipînd credința in j
visul de unire al românilor — țăranul din Țara Făgărașului •» :
cunoscut în istorie sub numele de BADEA CARȚAN. ;

Dăruindu-și viața marelui ideal de eliberare națională și = 
socială a românilor transilvăneni, el a luptat voluntar in 
războiul pentru independență de la 1877. Mai tîrziu ia = 
parte la procesul memorandiștilor din 1894, care luptau 
pentru drepturile românilor din Ardeal. . :

Vorbind despre evenimentele din acea vreme, Valeriu = 
: Braniște evocă în cartea sa „Amintiri din închisoare'*, figura :

luminoasă a acestui țăran, care a vrut să-i viziteze pe me- | 
morandiști pentru a vedea „cum mai merg treburile la « 

= temniță’*. _ . . . - =
Traversind munții pentru a aduce cărți și ziare romă- : 

nești, Badea Cârțan a durat strinse legături intre frații de ?
; pe cei doi versanți ai arcuirii Carpatic. Citind cu nesaț j
î oparele lui Șincai și Bălcescu, Petru Maior și Alecu Russo,
; sufletul lui se adapă din plin la izvoarele latinității, a ani- \

tății și continuității românilor pe aceste meleaguri. Acum 
se naște in el dorința de a merge la Roma pentru a depune | 

: Ia Columna lui Traian un pumn de țărină și griu aduse din i
: locul unde a văzut lumina zilei. Dovedind o mare îndrăz

neală de a ajunge cu orice preț la Roma, străbate pe jos j 
: această distanță și după 43 de zile, timp în care a rupt j
•; patru perechi de opinci, ajunge in luna februarie 1896 in

inima Cetății Eterne. Aici, după cum aveau să scrie ziarele ; 
vremii, a dormit sub Columna Iui Traian. Asemănarea atît E 
de izbitoare a figurii sale și a straielor în care era îmbrăcat î 
cu chipurile dăltuite in marmură, i-a făcut pe locuitorii 
Romei să creadă că „dacul a coborit de pe Columnă". i

Numele lui devine acum tot mai cunoscut, prin popula-
• ritatca ce i-o fac ziarele italiene.

Urmează un alt șir de călătorii in țările europene și E 
; Asia Mică, participă la multe evenimente politice și cultura- 1

le și se dedică cu pasiune transportului clandestin de 5
; cărți românești pentru școlile din Ardeal.

Despre Badea Cârțan pe care l-au cunoscut toți cărtu- j
• rari timpului, alături de oamenii din popor, s-a scris și :
: s-a vorbit pe drept cuvint ca despre un simbol al vitali- =

tății românilor.
Pentru Duiliu Zamfirescu, el reprezintă „forța gintei 2

ș latine, geniul politic al marelui impărat care implintase în :
cuiburile Carpaților sămința vulturilor romani*1, iar marele ș

i nostru istoric Nicolae lorga a „dăltuit" sub numele lui ?
î Badea Cârțan aceste expresive cuvinte: „Credința salba- ;
I tică pe care un țăran a avut-o pentru visurile cărturarilor 5
! din vremea lui și nemărginita-i evlavie pentru cartea în care =
J vedea numai mindrie și lumină".

Acesta a fost Badea Cârțan, din Țara Făgărașului, 3 
t care a dus mesajul sufletului și graiului românesc în cele § 
f patru colțuri ale lumii.

• Vulcan : Și aici, direc
torul este plecat, biblioteca
ra în concediu, clubul pusțiu. 
Nimeni n-a auzit de repetiții, 
de soliști pentru tcstivalul- 
roncurs Vom reveni deci tn 
curind. poate totuși vulcăne- 
nii vor dori să se prezinte 
anul acesta la festivalul-con- 
curs de muzică ușoară și 
poezie, mai bine pregătiți 
decît anul trecut.

(?) Aninoasa : De la acest 
club am primit ceva mai... 
multe amănunte decît de la 
celelalte. Iată ce ne-a relatat 
directorul clubului, tovară
șul Florian Fcnișer, despre 
oregătirca concursului î

— Săptămîna viitoare vw 
veni de fa Petroșani o lomi- 
Me care va prcselccționa con- 
curenții. Fină alunei, se fac 
repetiții cu toți artiștii. Pen
tru spectacolul de preselecțic 
pregătim cinci-șase soliști, cu 
orchestra noastră de aici. 
Contăm pe do» cel puțin — 
Nicolae lonuț. și Ștefan Rez- 
neveș — care ne vor repre
zenta la festival.

★

Experiența anului trecut 
a însemnat pe scurt : clubul 
Petrila reprezentat de două 
concurente total nepregătite. 
Vulcan idem. cluburile Lu
peni și Aninoasa — neropre- 
zentate Specificăm cluburile 
pentru că Marius Pienaru. 
concurentul din Lupeni. una 
din revelațiile de la ediția 
a Il-a. a reprezentat, o școală, 
el nefiind artist-amator în 
echipa artistică a clubului 
lupenean. Aceasta fiind ex
periența neplăcută, a trecu
tului. considerăm că stad’nl 
actual al pregătirilor este 
total nosatisfăcător. pentru 
că repetițiile nu au început, 
în acest fel. „experiența" dc 
anul trecut șp poate reoeta 4 
ooate fi chiar mai tristă. 
Tocmai de tceea trebuie ac
ționat. pînă nu e prea tîrziu, 
/si acum încă nu-i pr«a tîrziu’). 
La toate cluburile sâ se în
ceapă o acțiune hotârită, de 
pregătire asiduă a soliștilor, 
în aceasta stînd speranțe că, 
ediția a IH-a a festivalului — 
concurs „Cîntecul adîncu- 
lui“, va aduce artiștilor noș
tri amatori, trofeul rîvnit, a- 
precieri și prestigiu.

IONICA ITERARCJ
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FIȘIER ECONOMIC
AL CINCILEA AN Nici o absentă

să fie aplicată

printre altele, 
propusă încă 
pentru mâri- 

depozitului 
minei Petriia

Impresionează cît dc mult 
poate fi tergiversata, uneori, 
transpunerea in viață a unei 
raționalizări care. încă dc la 
elaborare, se dovedește efi
cientă. Este
și cazul celei 
din anul 1969 
rea capacității 
de exploziv al
si, în același timp, pentru e- 
liminarea unor însemnate 
costuri prilejuite de trans
portul explozivului — așa 
cum se întimpla pînă în '69. 
dar. din păcate, și acum — 
de la alt depozit

Dar iată faptele. Documen- 
Ii:i pentru soluția propusă 

de inginerul Constantin 
Oancoa. a fost acceptată în 
‘69. Investiția materială în 
vederea măririi capacității 
depozitului existent s-a e- 
fectuat pină în 71. Respec
tiv s-a realizat o ingroșare 
a stratului de cooertâ al ca
merelor dc depozitare. Ma
șini. excavatoare, buldozere, 
ca și oamenii care le-au con
dus. au transportat pentru a- 
ceasta mii de metri cubi de 
pămînt.

Forurile de avizare jude
țene — inspectoratul de mi

-ț

î

i

Bătut de ploi
și de vînturi ■ ■

Cindva. tractorul din fotografic se deplasa pc 
propriile-i șenile, aducea foloase. Un troliu, un 
scripete, un braț confecționat special constitu
iau accesoriile cu ajutorul cărora, de la un capăt 
la altul al Văii Jiului, el manevra conductele ca
re rind pe rind își ocupau locul pe traseul aduc- 
țiunii apei potabile de la barajul Valea de 
Pești pînă in Petroșani. Luni de zile tractorul, 
sub comenzile sigure ale dcservcntului său, și-a 
îndeplinit cu sîrguință misiunea. Conducta a fost 
terminată, lumea — constructor și beneficiar — 
a fost mulțumită. Atît de mulțumită incit ni
meni nu și-a mai găsit timp să se mai gindcascâ 
și la utilajul care ajutase pe constructorii cc re
alizau o importantă lucrare socială pentru mu
nicipiu.

L-au abandonat cu toții, acolo unde i s-a o- 
prit pentru ultima dată motorul, pe marginea 
șoselei naționale. în apropierea autobazei I.T.A. 
Livezeni. Stă cu șenilele in strînsoarea gheții, 
bătut de ploi și de vînturi și așteaptă o inimă 
și o— mină de gospodar care să-1 pună din nou 
la treabă sau să-1 adăpostească intr-un loc fe
rit de intemperii și de vederea trecătorilor ce 
nu pot râmine indiferenți față de atîta... indife
rență. Sperăm că „înțelegerea" va veni cit mai cu- 
rind. Eventual, din partea șantierului I.L.H.S. 
«are a executat lucrarea $i care manifestă o 
„grijă" de... mamă ■vitregă față de utilajele din 
dotare.

1 
i

litie și inspectoratul de pro
tecția muncii — și cele dc 
autorizare ale ministerului 
muncii, prin reprezentanții 
lor. nu s-au împotrivit apli
cării acestei soluții, cerînd 
doar realizarea operativă și 
nemijlocită a condițiilor su
plimentare impuse de regu
lamentele in vigoare. Doi 
ani („operativ"!), pînă in 73. 
au fost necesari oa si aceste 
condiții sâ fie îndeplinite. 
Dar. la o nouă confruntare 
a opiniilor s-a ajuns la con
cluzia câ mai trebuie ceru
tă o derogare, aceasta fiind 
și situația actuală.

Sîntcm în 74. Explozivul 
necesar la operațiile de tă
iere din abataje și galeriile 
minei în loc să fie descărca
te din vagon direct dc pc 
rampa minei Petriia, este 
transportat cu autocamioane 
din Vulcan. Se fac 14-15 
curse pc lună la prețul de 
154 lei/cursâ. In același 
timp cantitatea maximă ca
re se poate stoca în depozit 
nu depășește necesarul bri
găzilor pentru două zile, ce
ea ce presupune implicit 
neajunsuri în aprovizionarea 
ritmică a fronturilor de 
muncă din subteran.

Ne întrebăm, și credem câ 
pe buna dreptate: de ce. du
pă ce s-a terminat coperta
rea, nu se iau și ultimele 
măsuri prin care sâ fie eli
minate cheltuielile de trans
port suplimentare, prin care 
să se asigure condiții de
provizionare optime a forma
țiilor de lucru?

Pe cînd oare vom 
consemna transpunerea 
practică a unei soluții 
ceptată fiind ca eficientă,
tit economic cît și organiza
toric? Sperăm că atît facto
rii interesați de la mina Pe
triia cît și cei ai Centralei 
cărbunelui Petroșani vor so
luționa, în sfîrșit. o proble
mă care dc mult își așteaptă 
rezolvarea.

La sfârșitul lunii ianuarie, 
pe lingă alte rezultate bune 
obținute in muncă, colectivul 
sectorului IV al minei Ani- 
noasa a înregistrat cu deose
bită satisfacție faptul că pe 
tot parcursul lunii in abata
jele sectorului nu s-a înregis
trat nici o absență neniotiva- 
tfl. Este suficient să amintim

lealitate 
im b ararăte are 
La sectorul IV 

al mi ne i 
c4itiitoa sa
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că in cursul anului trecut 
sectorul înregistra in medie 
«80 de absențe nemotivate. . 
pentru a înțelege schimbă
rile profunde care s-au pro
dus in atitudinea față de 
muncă a acestui colectiv.

Să fie străină această rea
lizare de faptul câ producti
vitatea muncii a crescut in 
ultimele șase luni de la 4.5 
la 8 tone pe post ia abataje
le frontale, de la 5 la 9 tone 
pe post la abatajele cameră 
și de la 2,5 la 3,8 tone pe 
post pe sector implicînd spo
ruri corespunzătoare de pro
ducție?

Se pare câ nu.

— ♦ —

a- Autodotare
putea 

în 
ac-
a-

h. anton

Un colectiv de muncă de 
la autobaza T.A. nr. 3 Petro
șani. sub conducerea mai
ștrilor Ion Bondrea și Nico- 
lae Nițulescu a executat, din 
resurse proprii, un dispozi
tiv de rectificat axele cu ca
mă de la motoarele SR-211, 
aflate in reparație în atelie
rele autobazei. înainte de re
alizarea prin autodotare a 
dispozitivului susmenționat, 
acest gen de lucrări erau e- 
fectuato la alte autobaze din 
tară.

Prima promoție...
In urmă cu 8 luni de 

zile. Ia C.D.E.E. Petro
șani a) I.R.E. Deva, se 
deschideau — pentru 
prima oară in munici
piul Petroșani — „porți
le" unei școli de califi
care, gradul II, pentru 
electricieni de rețele e- 
lectrice. Cursurile pri
mei serii s-au încheiat 
recent, azi urinînd să-și 
susțină examenele (le 
calificare toți ce) 29 ab
solvenți. Printre cei mai 
silitori „elevi" s-au nu
mărat Gheorghe Boglca, 
loan Vrăncîlă. Petru 
Dobre, Zoltan Kiss. Ni- 
colae Tereche ș.a.

NOTA
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Profesia
„parazit“

Printre persoanele depis- 1 
tate cu ocazia ultimului ' 
raid organizat dc miliția I 
Petroșani in colaborare cu I 
reprezentanții procuraturii | 
locale, ai comitetului mu- I 

1 U.T C. și alți factori , 
•ganele locale ale nu- I 

terii de stal, se numără si * 
tînărul Ioan Lupu. La frn- I 
moașa vîrsta dc 19 ani nu I 
are o ocupație, iar pregăti- I 
re — 6 clase elementare. In I 
schimb era... posesor al u- . 
nei podoabe capilare blonde I 
de o mărime extrem de e- 
xagerată Preocupat doar ca I 

■ „pc umeri pletele sâ-i cur- ’ 
1 gă rîu", el a fost găsit și a- |

Semi-firmă
cantinei 

strada 
Petriia, 

.Metalo-

In fostul local aJ 
minei Petriia, aflat pe 
principală a orașului 
vizavi de magazinul 
electrice", I.C.S. — alimentația
publică Petroșani a deschis, 
inch de anul trecut, o nouă u- 
ni tale. Această unitate (brase
rie) a lost „botezată" de „na
șii" ei „CAFINO" și a fost do
tată cu o Urmă, destul de reuși
tă, care avea menirea de a
trage consumatori). Avea, dar 
nu mal are, pentru că, la pufin 
timp de Io instalare, cineva a 
„atentat" la integritatea firmei.

a-

5/, astfel, din „CAFINO" a mai 
rămas „...FINO". Evident, că o 
asemenea „semi-firmă“ nu a- 
trage clienfii, mai mult, ca 
știrbește din estetica străzii și 
stirneșle... confuzie (ce-o ti în- 
semnind „...FINO"?). Vrem să 
subliniem că nu este vorba de 
orice stradă, ci de strada prin
cipală a orașului I

Se spune că „reclama" este 
sulfelul comerțului. Firma este, 
in fond,, tot reclamă. Dar cu 
așa reclamă, ca cea de la 
„CAFINO".

Eugenia JURCA

Predarea, din acest an, a căminului
de nefamilisti

(Urmare din pag. 1)

economice și sociale, exis
tente la mina Uricani.

— Dinamica producției de 
cărbune este continuu ascen 
dentâ. ne-a relatat in acest 
sens inginerul Carol Schreter, 
directorul Exploatării miniere 
Uricani. Recrutarea și stabi
lizarea forței de muncă sin*, 
probleme esențiale pentru noi. 
dar care vor putea fi rezolva
te numai prin crearea con-

dițiilor sociale optime — 
nesatisfăcute in totalitate pen
tru moment — capabile si 
determine reducerea fluctua
ției Intre ele, primordială 
este condiția de locuit.

Așadar. 300 de salariat? a- 
minei Uricam așteaptă să 
devină locatari ai noului că
min muncitoresc. Consiliul 
popular orășenesc Uricam 
acceptat cuprinderea noului 
edificiu în planul de sistema
tizare și sprijină acțiunea de

finalizare a documentației de 
expropriere. Se impune prin 
urmare ca beneficiarul si exe
cutantul să-și revizuiască po
sibilitățile de care dispun 
pentru a grăbi atacarea lucră
rii. iar după finalizarea docu
mentației. accentul prioritar 
să cadă pc intensificarea rit
mului de execuție, astfel ca 
predarea obiectivului sa se 
realizeze Ia termenul prevă
zut iniția*

COMPETIȚII de șah

Zestrea tehnică
a minelor Văii Jiului
mai intens folosită !
An de an zestrea tehnică a minelor Văii Jiului înregis

trează noi dotări, creindu-se astfel condiții de creștere a 
productivității muncii și de reducere a efortului fizic.

In prezent unitățile miniere din bazin dispun de 
combine și pluguri pentru tăierea cărbunelui in abatajele cu 
front lung și mașini de încărcat pentru lucrările de des
chideri 
știlpi 
plexe 
pentru 
pentru

și pregătiri. De asemenea, sint in funcțiune 
hidraulici și grinzi metalice articulate, com- 
de susținere mecanizată, combine de inaintare 
galeriile săpate in cărbune, cărucioare de perforat 
înaintări in steril, foreze pentru suitori și alte utilaje.

Aportul 
ridicată s-a 
tras in anul 1973 din abatajele 
metalic, cu 134 000 tone mai mult decit in anul precedent, 
precum și prin creșterea vitezelor de avansare realizată la 
lucrările de deschideri și pregătiri.

Deși numărul utilajelor specificate este in creștere, 
gradul de mecanizare al lucrărilor caracterizate prin volum 
mare de muncă se menține sub posibilități : 11,8 la sută
la tăierea cărbunelui in abataje și 31,2 la sută la încăr
carea în gaierii. Cauza ? Preocuparea insuficientă pentru 
exploatarea intensivă a utilajelor tehnologice din dotare, Io 
nivelul parametrilor funcționali ai acestora. O concluzie și, 
in același timp, o sarcină pentru conducerile tehnice ale 
minelor.

acestor utilaje miniere de tehnicitate 
materializat in tonele de cărbune ex- 

cu front lung susținute

(Urmare din pag. 1)

atragere a maselor de cetățe
ni la analizarea fenomenelor, 
stabilirea măsurilor necesare, 
îndeplinirea si controlul rea
lizării sarcinilor prevăzute.

In același timp, s-au reliefat 
o serie de neajunsuri în ceea 
ce privește cunoașterea și se-

lectarea problemelor care im
plică luarea deciziei, utiliza
rea unor metode și forme de 
lucru eficiente care să asigu
re valorificarea operativă a 
datelor și informațiilor, orga
nizarea controlului îndeplini
rii sarcinilor, respectarea le
galității Comisia a propus 
luarea unor măsuri menite 
să contribuie la îmbunătăți-

rea activității de decizie a 
organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, la în
lăturarea neajunsurilor sem
nalate.

Raportul comisiei, cuprin- 
zind concluziile și propune
rile sale, urmează să fie îna
intat Consiliului de Stat.

Instalație
de mare tehnicitate

în

(Urmare

exigentă
din pag. 1)

forestierc impu-exploatările
ne adoptarea tuturor măsuri
lor ce se impun in legătură cu 
îmbunătățirea funcționării mo
toarelor. cu depozitarea și dis
tribuirea optimă a carburan- 
ților. astfel inc?, c »n imurile 
specifice înregistrate sâ se si
tueze Ja nivelul parametrilor 
funcționali opLimi.

Adunarea a consemnat și 
chemare^ la întrecere lansa
tă de secția Cimpu lui Ncag.

Analiza responsabilă, in con
sens cu sarcinile exigente ca
re stau în cursul acestui an 
în fața forestierilor din cadrul 
U.F.E.T, Petroșani a reliefat 
hotărîrea acestora de a depu
ne toate eforturile în vederea 
îndeplinirii iniegrale a sarci
nilor de plan și a îmbunătă
țirii eficienței economice de 
ansamblu.

(Agerpres).

Procesul de fabricație 
secția de piroliză de la Com
binatul petrochimic din Pi
tești a fosl automatizat cu 
ajutorul une instalații de 
mare tehnicitate concepută 
și realizată de întreprinderile 
Centralei industriale de e- 
lectronică și automatizări.

Această instalație — care 
poate fi folosită și în alte 
industrii pentru automatiza
rea unor procese tehnologi
ce complexe — constituie 
prima realizare înregistrată 
în acest an în cadrul activi
tății de cercetare și proiec
tare. îndreptată spre conti
nua înnoire a producției in
dustriei constructoare de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii.

Dicționar 
româno—japonez

O noutate din domeniul 
editorial: apariția la Osaka 
a unui „Dicționar româno- 
japonez'1, inițiativă a profe
sorului Yorio Otaka, orga
nizatorul „Cercului de stu
dii al limbii și culturii ro
mâne". Dicționarul conține 
un bogat vocabular, de a- 
proape 30 000 de cuvinte. 
Folosind un sistem de trans
criere a cuvintelor japoneze, 
bazat pe regulile de trans
criere a limbii noastre, dic
ționarul poate fi utilizat 
deopotrivă, de lectorii ro-

Au fost desemnați campionii asociației 
și ai orașuiui Lupeni

Despre bogata activitate de 
șah. ce se desfășoară la clubul 
minerilor din Lupeni deși s-a 
mai scris in ziarul nostru o- 
glindim din nou, alte rezulta
te obținute de pasionații șa
hului din acest centru minier.

In pofida condițiilor desfă
șurării acestei activități nu 
tocmai optime, pentru că în a- 
ceeași sală mai există și cîte- 
va1 mese cu jocuri de remy și 
una de biliard, ambele jocuri 
cu foarte mulți adepți zgomo
toși, se vede treaba că și in 
asemenea situație iubitorii șa
hului nu se lasă mai prejos și 
reușesc să-și organizeze con
cursurile prevăzute în calen
darul sportiv. Astfel, după ce 
a luat sfîrșit etapa pe asocia
ție (16-cimile de finală) la un

interval foarte scurt s-au or
ganizat optimile de finală — 
etapa pe oraș — atît pentru 
seniori cit și pentru juniori, 
junioare și senioare, la care 
au luat parte un număr de 26 
jucători și jucătoare. Iată și 
pe cîștigătorii concursurilor : 
— junioare: Rodica Rădăucea- 
nu: juniori: loan Rezi: se
nioare: Doina Bolosin: seniori: 
Gheorghe Cotorogca. toți dc 
la asociația sportivă Minerul 
Lupeni.

La buna desfășurare a cam
pionatelor, un prețios sprijin 
l-a adus instructorul voluntar 
Nicolae Cojocaru ajutat și 
ceilalți membri ai secției 
șah.

Sperăm că intr-un viitor
prea îndepătat din actualii ju-

cători participant! la întrece
rile pe asociație, municipiu si 
județ, să avem prilejul să-i 
vedem și în grupele semifina
le sau chiar în cele finale, 
pentru că numai in acest fel 
va creste prestigiul asociației 
pe care o reprezintă.

S. BALOT

| nul trecut într-o situație i- ■ 
■ dentîcă : întreținui de ma- ■ 
| ma sa, muncitoare la I M P . * 
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anii I 
poate I

care împreună cu sora, un
chiul și „tanti" sint sursele 
care-1 alimentează cu bani 
pentru cafea, citric, coniac 
și țigări.

Oare nu ar fi mai bine 
dacă aceste surse ar seca, 
iar acest june „fluieră-vint" 
să se întrețină singur. Va 
veni o vreme cînd va regre
ta modul dc viață cu ca- 
re-și amăgește acum 
tinereții. Dar atunci p___  ,
e tîrziu. Și va fi greu de re- ■ 
cuperat. un timp lăsat să se ; 
scurgă gol.

Cpt. Toma FALON

O mie de lei

Și 2 ani
In seara de 9 

1973, Emil Boța, 
Livadia s-a aghesmuit 
mama foculu împreună cu 
alți tre< comesetr S Con
stantin. C Petre și I. Vasile 
la crama ..Odobest" Pînă 
la ora de închidere ai; cioc
nit pahar după pahar Ple- 
cind cu toții spre Aeroport. 
Emil Bota îi sprijinea pe 
I. Vasile de braț Dar cînd 
au rămas doar ei doi în fa
ta blocului „nea Emil", foar
te abil, printr-un tertip, i-a 
sustras chefliului cu care e- 
ra suma de 1 000 de lei și a 
dispărut Rămas cu buzu
narele goale, păgubașului 
i-a trecut prin cap — parcă 
se trezise deodată — ideea 
de a lua primul autobuz 
spre oraș ca să anunțe mili
tia. Și ideea a fost... ideală. 
Hoțul a fost prins în vago
nul unui tren care urma să 
plece spre Simeria. N-a mai 
reușit să plece într-acolo. 
Și-a schimbat subit ruta. 
Timp de 2 ani de zile, va 
sta intr-un loc unde nu o- 
presc trenurile...

octombrie
39 ani din 

‘ de

N. GHERGHIN,
judecător

Examene de admitere

J»

de 
de

nu

de iarnă 1974“

pentru cursurile de calificare C.F.R.

Așa cum s-a hotărît în ca
drul comisiei municipale de 
șah, in sala clubului muncito
resc din Vulcan duminică la 
ora 8,30 vor începe întrecerile 
de șah pe echipe — formate 
din 3 jucători — în cadrul 
..Cupei de iarnă — 1974". De 
menționat că este prima com
petiție de anvergură din ulti
mii ani la care vor participa

cei mai valoroși șahiști din 
municipiul nostru. La startul 
acestei competiții vor fi pre
zente echipele: Jiul (divizia 
B). Constructorul si Știința 
Petroșani. Energia Paroșeni. 
Minerul și Preparatorul Lu
peni și bineînțeles echipele 
gazdă Minerul I și II Vulcan.

C. IOAN 
corespondent

mâni. După precizările fă
cute de autor în prefața vo
lumului, actualul dicționar 
deschide seria editării, în 
următorii ani. a unor lucră
ri similare, menite să vină 
în sprijinul studierii limbii 
române în Japonia.
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Centru de calcul 
electronic

La Brăila se pun bazele 
activității de calcul electro
nic. Specialiștii lucrează la 
elaborarea unor sisteme in
formatice pentru încărcarea 
echipamentului de calcul 
„ Felix C 256“ cu care va fi 
dotat noul centru teritorial 
din localitate. Au fost puse 
la punct, între altele, pro
gramele privind evidența 
mijloacelor fixe pentru Com
binatul de fibre artificiale, 
lansarea și urmărirea pro
ducției în cadrul Uzinei de 
reparații. zXlte patru mari în
treprinderi din județ 
beneficia în activitatea 
de ajutorul ..creierului’
lectronic care va fi instalat 
in impunătoarea clădire a 
noului centru de calcul afla
tă în construcție.

voi
lor 
e-

Soiuri superioare 
de hibrizi de

legume

Sortimentul de legume 
fost îmbogățit în ultimii 

trei ani cu 63 de noi soiuri 
și hibrizi obținuți de insti
tutul dc specialitate de la 
Vidra și stațiunile sale ex
perimentale. Printre acestea 
se numără soiuri și hibrizi 
de roșii timpurii, care dau 
recolte de 30-40 tone la ha, 
și soiuri de vară, care au 
produs 60-70 tone la ha. Au 
fost, de asemenea, introduse 
in cultură soiuri productive 
de ardei gras și gogoșar, de 
vinete, varză, salată. Unele 
dintre acestea au fost dis
tinse cu medalii la diferite 
concursuri și expoziții inter
naționale. La expoziția de 
la Hamburg, bunăoară, so
iurile de ardei gogoșar „Su
perb*, de vinete „Delicia" și 
de ardei gras „Export" au 
primit medalii de aur.

Specialiștii de la Vidra au 
mai pregătit pentru omolo
gare alte 12 soiuri de roșii 
de cîmp și seră, de fasole, 
mazăre și ardei. Pentru pri
ma dată au fost obținuți hi
brizi de mare producție de 
ceapă și varză, care se află 
in ultimul an dc experimen
tare.

a

(Agerpres).

Regionala de Căi Ferate Timișoara ține 
examene de admitere pentru școlile de gra
dul I mișcare (acari-frinari-manevranți) cu 
durata de 3 luni, în fiecare sîmbătă, în 
cursul trimestrului I 1974 la Centrul de Ca
lificare C.F.R Timișoara și la stațiile C.F.R. 
Arad. Caransebeș, Reșița Nord, Simeria și 
Petroșani, unde se fac și înscrierile.

Se primesc absolvenți a 4 — 8 — 10 
clase școala generală, vîrsta 18 — 43 ani, 
cu domiciliul în centrele de mai sus și pînă 
la 60 km de locul de muncă.

Acte necesare înscrierii : certificatul 
de naștere în original și copie ; certificatul 
școlar original și copie ; adeverință de să
nătate eliberată de circumscripția medicală 
de care aparțin : rezultatul examinării me- 
dico-psihologice efectuată la policlinica 
C.F.R. : certificatul de cazier judiciar.

Pe timpul școlarizării, elevii primesc 
anumite drepturi și avantagii despre care 
se pot cere informații la Centrul de Califi
care C.F.R. din Timișoara, strada C. Radu
lescu Nr. 1, telefon 2.13.01. sau 1.49.50., 
interior 779 sau 305. sau la orice stație 
C.F.R.

REGIONALA DE CĂI FERATE
TIMIȘOARA

Mica publicitate
COOPERATIVA DESERVIREA LUPENI

anunță

redeschiderea unității de „BIJUTERIE", situată în 
complexul de deservire, cu un cadru de înaltă califi
care, care execută pc lingă bijuterii din aur și biju

terii din argint, cu materialul clientului.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Juglea 
Emil, eliberată de 1. U. M. Petroșani. O declar nulă.

RECUNOȘTINȚA imensă și mulțumire nemărginită 
medicilor MIHAI FARCAȘ și IOAN BALINT, pentru 
înalta competență profesională arătată în complicata ope
rație la care a fost supusă soția. PASKANDI TRAIAN din 
Petriia.
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Tovarășul Ștefan Andrei
a fost primit de

cancelarul Willy Brandt
BONN 8 — Corespondentul 

.Agerpres, N. S Siăncscu, trans
mite: In cursul vizitei pc ca
re o întreprinde in Republica 
Federală Germania, la invita
ția conducerii Partidului So
cial-Democrat, tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a fost primit vineri 
seara, de către cancelarul Wil
ly Brandt, președintele r.S.D.

Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Andrei a transmis pre
ședintelui P.S.D. din partea to
varășului Nieolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, un cald sa
lut prietenesc. împreună cu 
cele mai bune urări.

Mulțumind, cancelarul Wil
ly Brandt a transmis, la rîn
dul său. tovarășului Nieolae 
Ceausescu un salut prietenesc, 
urări cordiale de sănătate și 
succese pe mai departe în ac
tivitatea ce o desfășoară Can
celarul Willy Brandt a evocat

cu plăcere 
tovarășul 
anul trecut, in

vizita efectuată de 
Nieolae Ceausescu, 

R F. Germa-

In cursul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind 
dezvoltarea in continuare a 
raporturilor politice, economi
ce, tehnice, științifice si cultu
rale dintre cele două țâri, ale 
extinderii bunelor relații sta
bilite intre P.C.R. și P.S.D.

întrevederea s-a desfășurat 
între-o atmosferă 
cordială.

distinsă.

★

tovarășul 
oaspetele

In timpul vizitei. 
Ștefan Andrei a fost 
landului Hessen, unde a avut 
intilniri cu .Albert Osswald, 
membru al Comitetului de 
conducere al P.S.D. și prim- 
ministru ai guvernului landu
lui Hessen și cu H. Kary, 
membru al conducerii P.L.D.. 
ministru economici landului 
Hessen.

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
muncitorești naționale 

a Partidului Comunist Italian
ROMA 8 — Corespondentul 

Agerpres. Radu Bogdan, trans
mite: La Palatul Sporturilor 
din Genova au început vineri, 
lucrările celei de-a Vl-a Con
ferințe muncitorești naționa
le a Partidului Comunist Ita
lian. La conferință iau parte 
peste 4 000 de delegați. Sînt. 
de asemenea, prezenți repre
zentanți ai altor partide ita
liene — socialist, democrat- 
creștin. socialist — democra
tic. republican —. ai confede
rațiilor sindicale C.G.I.L., 
C.I.S.L.. U.I.L.. ai organizați
ilor cooperatiste precum și 
numeroși invitați

In prezidiul adunării se a-

alflau secretarul general 
P.C. Italian. Enrico Berlinguer 
și alți conducători ai P.C.I.

In deschiderea lucrărilor 
conferinței, secretarul federa
ției P.C.I. din Genova. Anton- 
nio Monttesolo, a adresat ce
lor prezonți un călduros salut 
din partea comuniștilor geno- 
vezi. In continuare. Fernando 
Di Giulio, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii P.C.I.. 
șeful secției ..Probleme munci
torești" a P.C.I.. a prezentat 
raportul ..Angajarea politică 
a clasei muncitoare pentru 
dezvoltarea economică, refor
me sociale, pentru o cotitură 
democratică".

Plenara C. C
al P. C. din Austria

VIENA 8 (Agerpres). — In 
cadrul Plenare; Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Austria. Franz Muhri 
a fost reales în funcția de pre
ședinte al partidului. Plenara.

întrunită în noua sa compo
nență după Congresul al 
XXlI-lea al P.C. din Austria, 
a ales, de asemenea, membrii 
Biroului Politic si ai Secreta
riatului C.C. al partidului.

FRANȚA

Cuvîntarea lui Georges Marchais 
la adunarea populară 

din Saint Quen
PARIS 8 — Corespondentul 

Agerpres. Paul Diaconescu, 
transmite: In localitatea Saint- 
Quen a avut loc o adunare 
populară la care au participat 
mii de muncitori din regiu
nea pariziană.

Georges Marchais. secretar 
general al P.C.F.. a rostit, cu 
acest prilej o cuvântare in ca
re a analizat situația din 
Franța în lumina actualei cri
ze economice si monetare. A- 
râtind că, „apărindu-și propri
ile interese, muncitorii apără, 
totodată, interesele țârii", vor-

bitorul s-a pronunțat pentru 
unitatea tuturor partidelor și 
organizațiilor democratice. El 
a anunțat. în continuare, că 
partidele franceze de stingă 
definesc, in prezent, obiective
le imediate de luptă împotri
va creșterii prețurilor, împo
triva șomajului, pentru rezol
varea problemelor energetice, 
pentru apărarea și lărgirea li
bertăților democratice. Aceste 
obiective vor fi propuse tutu
ror organizațiilor politice, sin
dicale. sociale, pentru a se an
gaja o largă acțiune comună.

ALGERLucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 8 — Corespon
dentul Agerpres. Corneli u 
Vlad, transmite : In cadrul 
preocupărilor pentru trecerea 
efectivă la redactarea docu
mentelor finale ale Conferin
ței pentru securitate si coope
rare în Europa, participanții 
și-au concentrat atenția. într-o 
măsură sporită, asupra nece
sității găsirii unor formule 
general-acccptabilc pentru ca. 
și în ceea ce privește al trei
lea punct do pe ordinea de 
zi. să se poată fructifica punc
tele de acord existente în le
gătură cu prevederile menite

să ducă la o extindere 
schimburilor în 
culturii, educației, 
ției și contactelor umane.

Tn acest sens. Comisia a 
treia, care se ocupă de aceas
tă problemă, a adoptat ho- 
tărirea de a trece la faza de 
redactare. Participanții au con
venit ca. în cadrul comisiei, să 
se treacă. înccpînd cu ședința 
următoare, la realizarea man
datului cc-i revine privind 
evidențierea posibilităților dc 
cooperare care sâ creeze cele 
mai bune condiții pentru in
tensificarea schimburilor în

a
domeniile 
informa-

domeniile evocate în scopul 
întăririi păcii și înțelegerii 
între popoare.

Prevederile înscrise în do
cument trebuie sâ aibă la bază 
respectul deplin al principiilor 
care guvernează relațiile din
tre state, singurele în măsu
ră să asigure realizarea obiec
tivului conferinței, întărirea 
securității și dezvoltarea co
operării. De asemenea, s-a 
convenit ca în cele patru or
gane subsidiare ale Comisiei 
să se găsească formule ge
neral acceptabile, pe baza 
propunerilor diverselor dele
gații.

și a materiilor prime

încheierea reuniunii Comitetului
de negocieri comerciale

GENEVA 8 (Agerpres). — 
A doua reuniune a Comitetu
lui privind negocierile comer
ciale. desfășurată sub auspici
ile Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.). 
s-a încheiat joi. la Geneva, 
prin adoptarea hotărîrii de 
constituire a șase grupe de lu
cru pentru examinarea proble
melor ridicate de comerțul cu 
produsele agricole și industri
ale. A fost fixat programul de 
lucru pentru patru dintre ele 
care se vor reuni astfel: gru
pa pentru produsele tropica
le — la 18 februarie, grupa a-

gricolă — la 25 februarie, gru
pa pentru studierea obstaco
lelor netarifare — la 4 martie, 
iar grupa pentru tarife — la 
11 martie.

Reprezentanții Indiei și Bra
ziliei s-au pronunțat pentru 
crearea unor proceduri speci
ale in interiorul fiecărei gru
pe dc lucru, caro ■ sâ permită 
examinarea problemelor pro
prii țărilor în curs de dezvol
tare. De asemenea, ei au e- 
vidențiat necesitatea consoli
dării. în cadrul G.A.T.T., a u- 
nui sistem general dc preferin
țe în favoarea țărilor în curs

Sesiunea Adunării Naționale 
Vietnama K. 1).

HANOI 8 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează că, 
la Hanoi, au continuat lu
crările sesiunii Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam. 
Luînd cuvîntul în cadrul dis
cuțiilor pe marginea rapoar
telor prezentate, deputății au 
făcut o serie de propuneri 
privind politica și măsurile 
menite să ducă la o cit mai 
grabnică vindecare a rănilor 
provocate de război, la refa
cerea și dezvoltarea economi
ei - și culturii, la întărirea

activității de organizare și 
conducere, la declanșarea 
unei întreceri pentru crește
rea producției și eficienței 
economice. In legătură cu 
violările sistematice ale pre
vederilor Acordului de la 
Paris de către administrația 
saigoneză și S.U.A., deputății 
au subliniat că poporul viet
namez este un popor iubitor 
de pace. dar el este ferm 
hotărît să nu tolereze nici un 
act care îi încalcă drepturile 
naționale fundamentale.

0 nouă întrunire din cadrul consultărilor 
dintre cele două părți sud-vietnameze

PARIS 8 (Agerpres). — In 
suburbia pariziană La Celle 
Saint-Cloud a avut loc, 
nori, o nouă reuniune 
cadrul consultărilor c 
cele două părți sud-vietname- 
ze. Șeful ad-interim al dele
gației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Dinh Ba 
Thi, a relevat că regimul de 
la Saigon a adus regiunile 
aflate sub controlul său într-o

, vi- 
din 

dintre

stare de acută criză economi
că. In aceste regiuni, a pre
cizat vorbitorul, există în pre
zent 1 650 000 de șomeri. Tot
odată. reprezentantul G.R.P, 
a declarat că S.U.A. nu apli
că prevederile Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului 
referitoare la interzicerea in
troducerii de personal militar 
și tehnică militară în Vietna
mul de sud.
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de dezvoltare, sistem care în 
prezent funcționează temporar 
și unilateral (preferințele sînt 
acordate de țările dezvoltate, 
pe baza unor criterii individu
ale). Ei au ridicat, totodată, 
problema accesului țărilor în 
curs de dezvoltare pe piețele 
țărilor dezvoltate și a ridicării 
restricțiilor.

ALGER — 8 Corespondentul 
Agerprv>. Mircea S. Ionescu, 
transmite: La Alger se desfă
șoară, in aceste zile, o intensă 
activitate diplomatică în le
gătură cu propunerea preșe
dintelui Ilouari Boumediene 
privind convocarea unei sesi
uni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. în proble
mele crizei de energie, mate
riilor prime și ale dezvoltării 
economice în general. In acest 
context, șeful statului algeri
an a primit pe William Eagle
ton, șeful serviciilor pentru 
interesele americane în Alge
ria. Potrivit ziarului „El Moud- 
jahid". președintele algerian a 
expus acestuia punctul de ve
dere al Algeriei asupra proble
melor energetice și a materi
ilor prime. Președintele 
Boumediene a mai primit, de 
asemenea, pe ambasadorul

Franței in Algeria. Jean Ma
rie Soutou. cu care a exami
nat aceleași chestiuni. „El 
Moudjahid" precizează că in 
cadrul discuțiilor s-a consta
tat „o apropiere a pozițiilor 
Algeriei și Franței în domeni
ile abordate".

Șeful statului algerian a 
conferit, totodată, cu Moha
med Sahnoun, consilier pen
tru problemele Africii pc lin
gă Liga Arabă, precum și cu 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Bangladesh. Kamal 
Hussein, care a sosit joi după- 
amiază la Alger. Intr-o decla
rație făcută după convorbirile 
purtate cu 
Boumediene.
a afirmat că guvernul 
sale sprijină propunerea 
vansată de șeful statului alge
rian.

președintele 
Kamal Hussein 

țârii 
a-

Semnarea acordului pentru viitoarele 
negocieri referitoare la un nou tratat 

asupra Canalului Panama
CIUDAD DE PANAMA 8 

(Agerpres). — Secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, și ministrul de externe 
panamez Juan Antonio Tack, 
au semnat, în cadrul unei ce
remonii desfășurate la Palatul 
legislativ „Justo Arosemena", 
acordul care va servi ca bază 
pentru viitoarele negocieri în
tre cele două părți, referitoa
re la un nou tratat asupra Ca
nalului Panama.

Documentul, conținînd opt 
principii de bază, prevede că 
tratatul din 1903 și amenda
mentele sale vor fi abrogate 
după semnarea unui tratat, in 
întregime nou, asupra canalu
lui interoceanic. Conceptul de 
perpetuitate existent în trata
tul din 1903. care acorda 
S.U.A. dreptul de jurisdicție 
permanentă asupra canalului, 
va fi eliminat — noul tratat 
prevăzînd o dată fixă de expi
rare.

Sfîrșitui jurisdicției Statelor 
Unite pe teritoriul panamez 
va avea loc în scurt timp, po-

trivit termenelor specificate 
in noul tratat.

Teritoriul panamez în care 
se află situat canalul va re
veni sub jurisdicția Republicii 
Panama. Republica Panama, 
în calitatea sa de deținător su
veran al acestui teritoriu, va 
conferi Statelor Unite, pe du
rata noului tratat asupra ca
nalului interoceanic și con
form cu prevederile sale, 
dreptul de uz asupra pămîntu- 
rilor. apelor și spațiului aeri
an necesare pentru funcționa
rea. menținerea, protecția și 
apărarea canalului și pentru 
tranzitul navelor.

Republica Panama va primi 
o participare justă și echitabi
lă din beneficiile obținute din 
operațiunile canalului pe teri
toriul său.

Republica Panama va parti
cipa la administrarea canalu
lui. în conformitate cu proce
dura care va fi stipulată în 
tratat. De asemenea. în acest 
tratat se va prevede că Repu
blica Panama își va asuma

responsabilitatea totală pentru 
funcționarea canalului la ex
pirarea tratatului.

In opinia observatorilor lo
cali, relevă Agenția Prensa 
Latina, negocierile intre cele 
două părți ar putea să încea
pă în următoarele săptămîni. 
iar rezultatele finale, conform 
prevederilor Constituției Re
publicii Panama, vor fi supu
se spre aprobare poporului pa
namez. în cadrul unui plebis
cit.

Dovezi ale existenței 
atmosferei 

pe planeta Mercur

al P. C. Bulgar
SOFIA 8 (Agerpres). — A- 

genția B.T.A. informează că la 
Sofia s-au desfășurat 1 
unei plenare a C.C. 
Bulgar, consacrată 
muncii ideologice la 
sarcinilor trasate de < 
sul al X-lea al P.C.B. 
programul partidului do con
struire a societății socialiste 
dezvoltate. A fost adoptată o 
hotărîrc corespunzătoare care 
va fi dată publicități. Tot
odată la plenară, a fost 
prezentată o informare a- 
supra vizitelor peste hotare a- 
le delegațiilor de partid și gu
vernamentale bulgare, asupra 
convorbirilor cu alte partide 
și țâri în a doua jumătate a 
anului 1973 și începutul aces
tui an.
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Amerizarea echipajului sondei spațiale „Skylab-3"

a

HOUSTON 8 (Agerpres). — 
Vineri, la ora 15.17 G.M.T.,
a amerizat in Pacific capsula 
spațială ..Apollo" incheindu- 
se astfel, cea mai îndelun
gată călătorie in spațiu 
unui echipaj uman care
durat cu exactitate 84 de 
zile, o oră și 16 minute. Bi
lanțul științific al ultimei mi
siuni din programul „Skylab" 
este considerabil. Vor fi ne
cesari mulți ani pentru a 
extrage toate informațiile uti
le din miile de fotografii și 
dale culese de cei trei astro- 
nauți Gerald Carr, comandan
tul misiunii. Millian Pogue 
și Edward Gibson. Sint im
portante și concluziile pe care 
le vor trage medicii privind 
capacitatea omului de a trăi 
si a lucra in spațiul cosmic. 
S-a dovedit că deși la înce
putul zborului astronauții au 
resimțit starea de imponde-

rabilitate totuși. după cîte- 
va zile, cei trei s-au adaptat 
bine noilor condiții de viață.

Vehiculul spațial se pre
zintă ca un adevărat labora
tor dc cercetare a resurselor 
terestre. Au fost fotografia
te. de exemplu zone intinse 
din Africa. clișeele obținute 
fiind o importantă bază 
de explorare a resurselor de 
ape ale continentului, a 
sibilităților de irigare a 
nelor intinse de deșert, 
la prevenirea secetei. Au
prospectate, dc asemenea, di
ferite zone pentru depistarea 
unor zăcăminte de petrol, de
pozite de ape geotermale sau 
alte surse de energie, datele 
obținute fiind foarte utile in 
actuala criză energetică. Deoa
rece o parte însemnată a 
zborului s-a desfășurat in 
lunile de toamnă și iarnă in

Po
zo

s’ 
fost

cmisfera nordică, astronau- 
ții au avut prilejul să ob
serve zona polară. Hidrologii 
speră că prin analiza clișeelor 
să obțină noi date despre 
formarea ghețarilor în zo
nele arctice sau despre posi
bilele inundații din nordul 
S.U.A. din primăvara acestui 
an.

De-a lungul celor peste 80 
de zile. Soarele s-a aflat în 
centrul atenției, obiectivele 
telescopului instalat la bord 
fiind îndreptate ore in șir 
asupra astrului. Meteorologii, 
astronomii sau fizicienii speră 
ca prin analiza datelor obți
nute să afle noi amănunte 
privind influența pe care o 
are intensificarea sau reduce
rea activității solare asupra 
climei terestre. a telecomu
nicațiilor sau a efectului ra
zelor solare asupra păturilor 
superioare ale atmosferei.

Represiunile 
din 

Coreea de sud
SEUL 8 (Agerpres). — Po

trivit informațiilor provenite 
din Seul, regimul dictatorial 
al lui Pak Cijan Hi și-a inten
sificat acțiunile de represalii 
împotriva personalităților din 
rîndul opoziției și a celor cu 
vederi democratice. Forțele 
polițienești și agenții de sigu
ranță au primit ordinul de a 
aresta orice persoană care, în
tr-o formă sau alta, nu res
pectă întru totul termenii „mă
surilor de urgență" anunțate 
de regim. In felul acesta, in 
ultimul timp au fost arestate 
sute de persoane, printre care 
scriitori, oameni de artă, pro
fesori. studenți și lideri ai 
multor comitete districtuale a- 
le partidelor do opoziție și ai 
organizațiilor de masă care 
și-au manifestat nemulțumi
rea față de politica autorități
lor sud-corcene.

Evoluția situației politice 
din Ângiia

LONDRA 8 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : ..Febra electorală" 
a cuprins întreaga țară ime
diat după anunțarea dizolvă
rii Parlamentului și stabilirea 
datei alegerilor — 28 februa
rie. Vineri dimineața. Camera 
Comunelor a fost convocată 
în cadrul utimei sale reuniuni. 
De la această dată pînă la 1 
martie. Anglia va fi fără 
Parlament. guvernul acțio- 
nînd în virtutea legii privind 
starea de urgență.

Toate partidele politice sînt 
preocupate de definitivarea 
rapidă a manifestelor lor e- 
lectorale. Vineri, conducerea 
Partidului Laburist și-a defi
nitivat proiectul de program, 
publicat deja la 11 ianuarie. 
Manifestul conservatorilor va 
fi dat publicității luni, iar cel 
al liberalilor — marți.

Aproape 2 500 de candidați, 
reprezentînd toate partidele 
și organizațiile politice bri
tanice. se vor prezenta în fața 
celor aproximativ 40 milioane 
de alegători, a căror sarcină 
va consta în desemnarea a 
635 deputați în C'amera Comu-

Extragcrea a Iî-a:
. 72. 30, 45. 38, 84. 55. 33. 1.
Fond de premii: ' 614 919
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nclor. Lista candidaților se va 
închide la 18 februarie.

Partidul Comunist din Ma
rea Britanie a anunțat că va 
prezenta aproximativ 50 de 
candidați. Manifestul electo
ral al partidului urmează a fi 
definitivat săptămîna viitoare.

Deosebit de importantă pen
tru evoluția campaniei electo
rale este decizia Consiliului 
Executiv al sindicatului mine
rilor (NUM). După ședința sa 
de vineri, Consiliul Executiv 
al NUM a hotărît ca greva 
națională să înceapă la mie
zul nopții de sîmbătă spre du
minică, așa cum fusese stabi
lit anterior, răspunzîndu-se, 
astfel, negativ cererii adresate 
joi seara de primul ministru, 
Edwad Healh, privind ami
li area pînă după alegeri a de
clanșării grevei. In unele ba
zine miniere, greva a început 
deja în cursul zilei de vineri.

In ce privește cealaltă miș
care revendicativă do amploa
re care completează tabloul 
social britanic — greva alter
nativă a mecanicilor de loco
motivă —, conducerea sindi
catului acestei categorii de sa- 
lariați urmează să decidă în 
cursul reuniunii sale de luni, 
] 1 februarie, dacă mișcarea 
de protest a mecanicilor va 
eontmua sau va fi suspendată 
pc durata campaniei electo-

MOSCOV A (Agerpres). — 
I Astronomul sovietic proi. Ni- 
I kolai Kozirev afirmă că a ob- 
| linut dovezi convingătoare a- 
> le existentei atmosferei pe 

planeta Mercur. Observațiile 
1 pe care le-a efectuat in Cri- 
I meea asupra deplasării pla- 
I netei în momentul cînd tra- 
I iectoria acesteia s-a suprapus 
| discului solar, au permis sa- 
■ vântului sovietic să fixeze pc 

o spectogramă porțiuni ale u- 
, nei aureole care, după păre- 

I rea sa, constituie indiciul e- 
I xistenfei atmosferei pe 
I Mercur. Refracția luminii in 
I atmosfera mercuriană este de 
. două mii de ori mai mică de- 
I cil cea din almosiera teres- 
. tră. Prof. Kozîrev apreciază 

că presiunea este egală cu 
| H200 din presiunea atmosie- 
Irei Pămîntului. Măsurînd lu

minozitatea aureolei, savantul 
I sovietic a stabilit înălțimea 

atmosferei lui Mercur, neaș
teptat de mare — 600 kilo- 

I metri. El a declarat că atmos- 
I iera poate atinge asemenea 
I înălțimi numai în cazul în ca- 
| re este compusă dinlr-un gaz 
■ ușor, probabil din hidrogen.

Prof. Kozirev este de părere 
' că atmosfera planetei Mercur 
I se completează permanent cu 
| un curent de protoni prove- 
| nifi din Soare.

„Frapante 
și remarcabile11

PASADENA (Agerpres). — 
„Jet Propulsion Laboratory" 
din Pasadena a calificat foto
grafiile transmise pe Pdmlnl 
de „Mariner 10“ în timpul 
trecerii pe lingă planeta Ve-

lucrările 
al P.C. 
ridicării 
nivelul 

Congrc- 
și de

Președintele
Mexicului

și-a încheiat
vizita în

R.F. Germania
BONN 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Mexicului. Luis E- 
cheverria. și-a încheiat vizita 
oficială de două zile în R.F. 
Germania.

Intr-o conferință de presă 
ținută joi la Bonn, președinte
le Mexicului a subliniat că în 
centrul convorbirilor avute au 
figurat îndeosebi probleme cu 
caracter economic, țara sa do
rind să-și dezvolte relațiile de 
cooperare cu statele europene.

Cu prilejul vizitei a fost 
semnat un acord-cadru privind 
cooperarea tehnico-științifică 
dintre cele două țări.

nus, ca fiind „frapante și re
marcabile". La o analiză su
mară a acestora s-au făcut 
descoperiri majore privind 
circulația maselor de aer din 
jurul planetei Venus. Un mon
taj realizat din fotograiiile 
transmise arată că în jurul 
planetei există furtuni în spi
rală ce se deplasează de la 
Ecuator spre Polul Nord.

Dr. Verner E. Soumi, de la 
Universitatea din Wisconsin, 
a prezentat aceste totograiii 
în cursul unei conferințe de 
presă, anunfind că „spiralele 
apărute pe fotografii verifică 
teoria Hadley cu privire la 
circulația maselor de aer" de 
pe planeta Venus. Această 
circulație a fost observată 
pentru prima oară in 1735 de 
astronomul englez George 
Hadley. Oamenii de știință 
cred că masele de aer sînt în
călzite de surse de pe supra
fața planetei, situate undeva 
in regiunea tropicală, 
care se îndreaptă spre 
Nord.

Depistarea 
fumătorilor 
predispuși 

se îmbolnăvi

după 
Polul

dea
cancer la plămini
WASHINGTON (Agerpres). 

Corespondentul Agerpres, C. 
Alexandroaie, transmite: Pe
riodicul de specialitate „Sănă
tatea Familiei" anunță în nu
mărul său din februarie, că 
cercetătorii oncologi ai spita
lelor .Anderson" și .Tumor 
Institute" din Houston, statul 
Texas, au descoperit o meto
dă de analiză a sîngelui prin 
care pot fi depistați fumătorii 
predispuși a se îmbolnăvi de 
cancer la plămln.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Fata din Istanbul: Re
publica: Conspirația: LONEA 
— Minerul: Nunta de aur: 
ANIN O AS A: Rond d< noap
te : VULCAN: Un om în săl
băticie: LUPENI — Cultural: 
Despre o anume fericire: 
Muncitoresc: Afecțiune; LI
RIC ANI: Eliberarea.

5.00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon 
melodia preferată; 9,00 Bu-

letm de știri: Muzică
populară; 10,00 Buletin de 
știri: 10.10 Medalion Aurel 
Giroveanu: 10.30 Muzică
populară; 11,00 Buletin de 
știri; 11.20 Muzică ușoară; 
12,00 Buletin de știri: 12,05 
Intilnire cu melodia populară 
si interpretul preferat: 12,35 
Te cîntâm frumoasă Româ
nie: 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Concert de prinz: 14,00 Bu
letin de știri: 14,05 Radiodi- 
vertisment muzical: 15,00 
Buletin do știri: 16,00 Radio
jurnal; 17,00 Buletin de știri; 
17,15 Știință, tehnică, fante
zie; 18,00 Orele serii: 20,00 
Hanul melodiilor: 20.40 Mu
zică pe adresa dumneavoas
tră: 21,00 Buletin de știri; 
22,00 Radiojurnal: 22,30 Invi
tație la dans; 23,00—6,00 Es
trada nocturnă.

O viață pentru o 
dee: C. Sandu Aldea. 
Film serial. Pistruia
tul. Reluarea episodu
lui VI.
Gala maeștrilor. Mihail 
Arnăutu.
Telecinemateca (relua
re).
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Din țările
Familia. Omul de 
ani la școală !
Călătorie în lumea 
perei italiene.

1001 de seri. Pik și Tik.
Telejurnal.
Teleenciclopedia. Edi
ție specială: la a 500-a 
emisiune.
Publicitate.
Film serial — Colum
bo. Fructele răului.
Telejurnal. Sport.
40 minute cu Julie 
Andrews și personaje
le lui Walt

La tragerea Loto __  _
bruarie 1974, au ieșit câștigă
toare următoarele numere:

Extragerea I:
83. 24. 13, 11,35.63.89.48.32 

Fond de premii: 486 650 
lei.

PENTRU
LE 24 DE ORE: Vreme insta
bila cu cer variabil. Vor că
dea precipitații slabe sub 
formă do ploaie și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab din sec
torul nordic.

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

HELSINKI 8 (Agerpres). 
— In localitatea finlandeză 
Turku s-a disputat întîlnirea 
internațională de hochei pe 
gheață dintre selecționatele 
de juniori alo Finlandei și 
Poloniei. Tinerii hocheiști 
finlandezi au terminat învin
gători cu scorul de 11-2 (2-0. 
5-1. 4-1).

PARIS 8 (Agerpres). — Fe
derația franceză de speciali
tate a alcătuit lotul echipei 
de fotbal în vederea meciului 
cu selecționata României, 
programat. în nocturnă, la 
23 martie la Paris. Lotul 
cuprinde 31 de jucători, care 
vor începe pregătirile în co
mun. la 18 februarie. în lo
calitatea Voisine Chateau.

ii» SPOR T
RIO DE JANEIRO 8 (Ager

pres). — S-a încheiat cea de-a 
treia etapă a cursei de iahturi 
în jurul lumii, desfășurată 
pe ruta Sydney — Rio de 
Janeiro (circa 17 000 km). 
Această etapă, apreciată ca 
cea mai dificilă din cele 
patru, a fost cîștigată de vc- 
licrul englez „Great Britain 
II". care a acoperit distanța 
în 40 de zile, 16 ore, 3 minu
te și 59 de secunde. Tn cla
samentul general, la timpul 
compensat, continuă să con
ducă ambarcațiunea mexicană 
„Sayula II", care în această 
etapă a sosit pe locul 
După cum se știe, startul
„Cursa în jurul lumii" s-a dat 
la 8 septembrie din portul en-

glez Portsmouth. Ultima eta
pă este programată pe dis
tanța Rio de Janeiro — 
Portsmouth.

Echipa de fotbal „Universi
tatea" Craiova și-a început tur
neul în Liban, jucînd la Beirut 
cu formația Hometmen. Par
tida s-a terminat la egalita
te : 0-0. Fotbaliștii români
vor mai susține un meci la 
Beirut, după care vor pleca 
în Siria.

★

doi.
în

La 28 martie se va disputa 
la București întîlnirea de 
bal dintre 
juniori ale 
mâniei.

selecționatele 
Braziliei și

(Agerpres).
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